
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:        /GM-UBND  

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng     năm 2020 
  

GIẤY MỜI: 

 
Thực hiện Giấy mời số 311/GM-STNMT ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường mời họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý 

Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc, UBND huyện 

mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; 

 - Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị huyện; 

 - Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng các thị trấn: Đồng 

Đăng, Cao Lộc; xã Hợp Thành. 

2. Nội dung  

Họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 04/8/2020. 

4. Địa điểm: Phòng họp số 01, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

5. Chuẩn bị nội dung: 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp Báo cáo các khó 

khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trường trên địa bàn huyện. 

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

gian và địa điểm trên./. 
 

         
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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