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GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong việc xem xét dự 

thảo Kế hoạch về việc bốc thăm giao tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dự án Xây dựng công trình nội thị Đồng Đăng nhánh Km 4+100, thị trấn 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; UBND huyện mời các thành phần tham dự cuộc họp 

như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

 - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

 - Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - Xây dựng thị trấn Đồng Đăng. 

 2. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020. 

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

 3. Nội dung: 

 Xem xét, làm rõ việc giao tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dự án Xây dựng công trình nội thị Đồng Đăng nhánh Km 4+100, thị trấn 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

 4. Công tác chuẩn bị: 

 Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung, làm rõ số lượng quỹ đất Tái định cư hiện tại, số hộ đang cần 

bố trí tái định cư và lý do bố trí tái định cư trước cho hộ bà Hoàng Thị Tư và hộ bà Vi 

Thị Và. 

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

điểm trên./. 

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, 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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