
      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HUYỆN CAO LỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số: 62/GM-UBND                             Cao Lộc,  ngày  13 tháng 3 năm 2020 

 
GIẤY MỜI  

Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra công tác triển khai thi công công 

trình Bổ sung một số hạng mục Trường Mầm non xã Tân Liên, cụ thể như sau:  

I. Thành phần:  

1. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện; 

2. Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

3. Lãnh đạo UBND xã Tân Liên. 

4. Nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát (Ban Quản lý dự án 

mời giúp). 

II. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2020 (thứ 7) 

III. Địa điểm: Tại thực địa công trình  

- Các thành phần của huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện (08 giờ 00 

phút để xuất phát).  

- Các thành phần của xã tập trung tại thực địa công trình (08 giờ 15 phút). 

IV. Chuẩn bị nội dung:  

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo công tác triển khai 

thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả thực hiện công tác 

GPMB dự án, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các thành phần có mặt đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                                                    

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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