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GIẤY MỜI: 
 

 

 Thực hiện Thông báo số 111/TB-HĐND-KTNS ngày 13/3/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo chương trình khảo sát, giám sát tỉnh hình 

triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh 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 Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Long. 

 2. Nội dung: 

 Tham dự cùng Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại 

thực địa dự án đường đến trung tâm xã Xuân Long – Tràng Các, huyện Cao Lộc, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, sau đó làm việc tại UBND xã Xuân Long. 

 3. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: Từ 07 giờ 00 ngày 20/3/2020. 

 - Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND tỉnh để xuất phát đi kiểm tra thực 

địa tuyến đường đến trung tâm xã Xuân Long – xã Tràng Các. 

 4. Công tác chuẩn bị: 

 - Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất dự thảo Báo cáo của UBND huyện về 

tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; những khó khăn, 

vướng mắc và các nội dung khác có liên quan đến dự án. 

 - Giao UBND xã Xuân Long phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện chuẩn bị địa điểm, điều kiện làm việc. 

 (Gửi kèm Thông báo số 111/TB-HĐND-KTNS ngày 13/3/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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