
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số: 88/GM-UBND 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày 24 tháng 4 năm 2020 
  

GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Thông báo số 216/TB-HĐND-KTNS ngày 22/4/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo chương trình khảo sát một số nội dung 

giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quý II năm 2020, UBND huyện 

mời các thành phần sau: 

 1. Thành phần: 

 - Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

 - Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng thị trấn Cao Lộc. 

 2. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 06/5/2020 (Thứ Tư). 

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

 3. Nội dung: 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát nội dung: “Đề nghị xem xét 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại Dự án đầu tư xây dựng 

phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc” (kiến nghị cử 

tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

 4. Công tác chuẩn bị: 

 Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Cao Lộc chuẩn bị nội dung báo cáo 

tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, trình lãnh đạo UBND huyện xem xét trước 

ngày 02/5/2020;   

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

địa điểm trên./. 

 (Thông báo số 216/TB-HĐND-KTNS ngày 22/4/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn gửi kèm trên hệ thống VNPT – iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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