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GIẤY MỜI 

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn 

huyện, UBND huyện mời các thành phần dự họp như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện. 

 2. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020. 

 - Địa điểm: Phòng họp số 2, Trụ sở UBND huyện. 

 3. Nội dung: 

 Xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện và 

các dự án: Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc; Bến xe phía Nam thành phố Lạng 

Sơn; Trường Mầm non, nhà văn hóa xã Tân Liên; Bến xe, trạm trung chuyển hành 

khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

 Công tác chuẩn bị: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo bằng 

văn bản về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, các khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi đến các thành phần trước ngày 

07/5/2020. 

 UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham gia đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Anh Tuấn 
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