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GIẤY MỜI 
 

UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công 

tác GPMB dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng; dự 

án Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Địa phận xã Hồng Phong); dự án Khu tái định cư và dân cư 

Khu chế xuất 1; dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, địa điểm tập kết 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, với các thành phần như 

sau:  

I. Thành phần: 

1. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Lãnh đạo, tổ phụ trách dự án Trung tâm PTQĐ huyện; 

3. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Chuyên viên 

phụ trách thẩm định dự án; 

4. Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện Cao Lộc; 

5.  Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; 

6. Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính – Xây dựng xã Hồng Phong và thị 

trấn Đồng Đăng (họp các nội dung liên quan đến địa bàn quản lý); 

7. Công ty TNHH Xuân Cương (Trung tâm Phát triển quỹ đất mời giúp); 

8. Công ty cổ phần Hoàng Hà (Đề nghị Ban QLDA DTXD huyện mời giúp). 

 II. Nội dung: 

 Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án Mở rộng khu tái 

định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng; dự án Khu chế xuất 1 thuộc Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Địa phận 

xã Hồng Phong); dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1; dự án Bến xe, 

trạm trung chuyển hành khách, địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

 III. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: 01 buổi, ngày 25/8/2020. 

- Từ 14h00 - 15h00 họp dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ. 

- Từ 15h00 - 16h00 họp dự án Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Địa phận xã Hồng Phong)  

và Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1. 



- Từ 16h00 - 17h00 họp dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, địa 

điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

2. Địa điểm: Tại phòng họp số 1 UBND huyện Cao Lộc.  

UBND huyện Cao Lộc kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian và địa 

điểm trên. 
  
Nơi nhận:                                                             
- Như thành phần mời;    

- CT, PCT UBND huyện;   

- C, PCVP;                                                        
- Lưu: VT, HS.                                                  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Anh Tuấn 
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