
ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAO LỘC 

   

 Số: 55/GM-UBND 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày 04 tháng 03 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 

 
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch 

UBND huyện về việc xem xét, giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án: Bến xe Phía Nam, Dự án Khu dân cư N20; dự án Trạm cấp phát xăng 

dầu và Kho vật tư tổng hợp, Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, UBND huyện mời 

các thành phần như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện: Chủ trì; 

 - Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

 - UBND thị trấn Đồng Đăng: Chủ tịch, Công chức địa chính - Xây dựng; 

- UBND thị trấn Cao Lộc: Chủ tịch, Công chức địa chính - Xây dựng; 

- UBND xã Hồng Phong: Chủ tịch, Công chức địa chính - Xây dựng; 

- UBND xã Yên Trạch: Chủ tịch, Công chức địa chính - Xây dựng; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 

- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội 

- Công ty Cổ phần đầu tư Bác Nguyên - Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn; 

 2. Thời gian, địa điểm: Ngày 09/3/2020. 

- Thời gian: 

 + Từ 08h00-09h00: Dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư tổng hợp. 

 + Từ 09h00-09h30: Dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ; 

 + Từ 09h30-10h30: Dự án Bến xe Phía Nam 

+ Từ 10h30 – 11h30: Dự án Khu dân cư N20 

  - Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

 3. Nội dung: 

 Xem xét, giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án 

gồm: Bến xe Phía Nam, Dự án Khu dân cư N20; dự án Trạm cấp phát xăng dầu và 

Kho vật tư tổng hợp, Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ 



 4. Phân công nhiệm vụ: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu báo 

cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, dự 

thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện đối với từng dự án gửi đến các thành phần dự họp 

trước ngày 06/3/2020. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 

 


		2020-03-04T11:17:06+0700




