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  Số:           /GM-HĐBT,HT&TĐC            Cao Lộc, ngày        tháng 9 năm 2020 

 
GIẤY MỜI  

  

Hội đồng BT,HT&TĐC huyện Cao Lộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực 

hiện công tác GPMB và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn 

huyện với nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng;  

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Giám đốc Trung tâm PTQĐ, Phó Chủ tịch 

Hội đồng; 

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

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

- Đại diện Lãnh đạo công huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA huyện; 

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, 

Hợp Thành, Xuất Lễ. 

2. Nội dung: 

2.1. Đánh giá tiến độ GPMB và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc: 

- Dự án Bãi đỗ xe trạm trung chuyển hành khách - hàng hoá địa điểm tập kết 

kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc 

(từ 14 giờ – 14 giờ 45p). 

- Dự án Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và 

khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây 

dựng - chuyển giao (BT) (từ 14 giờ 45p – 15 giờ 30p). 



- Dự án Mở rộng khu Tái định cư Hoàng Văn Thụ (15h30-16h) 

2.2. Thảo luận dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện uỷ về công 

tác GPMB (từ 15 giờ 30p– 17 giờ). 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 18/9/2020.  

- Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

4. Phân công chuẩn bị. 

Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung họp và báo cáo nội dung các cơ quan 

liên quan đến công tác BT,HT&TĐC theo văn bản giao việc, thông báo kết luận đã 

hết thời hạn nhưng chưa thực hiện xong. 

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. 

 

 CHỦ TỊCH HĐBT, HT&TĐC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Mạnh Cường 

 


		2020-09-16T11:21:17-0700


		2020-09-16T14:19:18+0700


		2020-09-16T14:19:18+0700


		2020-09-16T14:19:18+0700




