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

        HUYỆN CAO LỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:         /GM-UBND                             Cao Lộc,  ngày        tháng 8 năm 2020 
 

GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Giấy mời số 94/GM-SXD ngày 20/8/2020 của Sở Xây dựng về 

kiểm tra thực tế tại Khu nhà ở thương mại N16, thi trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; 

xem xét các nội dung kiến nghị của UBND huyện Cao Lộc. UBND huyện mời các 

thành phần như sau:  

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi 

trường; Đội quản lý trật tự đô thị huyện;  

- Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lãnh đạo UBND và công chức địa chính thị trấn Cao Lộc; đồng chí khối 

trưởng khu N16 (Đề nghị UBND thị trấn Cao Lộc mời giúp) 

2. Nội dung:  

- Kiểm tra thực tế tại Khu nhà ở thương mại N16, thi trấn Cao Lộc.  

- Sau khi kiểm tra xong về làm việc tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc để xem  

xét các nội dung kiến nghị của UBND huyện Cao Lộc tại Báo cáo số 612/BC-

UBND ngày 11/8/2020 theo quy định của pháp luật 

3. Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 24/8/2020 (Thứ 2). 

4. Địa điểm:  

Từ 08 giờ xuất phát từ UBND huyện đi kiểm tra thực địa Khu nhà ở thương 

mại N16, thi trấn Cao Lộc sau đó về làm việc tại Phòng họp số 1, Trụ sở UBND 

huyện. 

5. Chuẩn bị nội dung:  

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến khu nhà ở thương mại N16. 

- Các thành phần tham dự theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu (nếu có). 

(Gửi kèm Giấy mời số 94/GM-SXD ngày 20/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn trên hệ thống VNPT-iOffice). 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                                    

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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