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Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng 9 năm 2020 

   

GIẤY MỜI 

 

 UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp triển khai Phương án sử dụng đất 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý tại xã 

Cao Lâu, huyện Cao Lộc, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 a) Cấp tỉnh:  

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; 

 - Đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc. 

b) Cấp huyện: 

 - Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

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

- Đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc. 

 - Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

 - Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện. 

 c) Cấp xã:  

 - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cao Lâu; 

 - Công chức Địa chính xã Cao Lâu; 

 - Đại diện các đoàn thể xã Cao Lâu; 

 - Đại diện các thôn (Trưởng thôn hoặc Phó Trưởng thôn): Pá Cuồng, Pò 

Phấy. 

 d) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Phương Bắc 

(Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường mời). 

 2. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2020. 

 - Địa điểm: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu. 

 3. Nội dung làm việc: 

Triển khai Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc 

Bình bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc theo Quyết 

định số 909/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 



757/STNMT-QLĐĐ ngày 04/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND 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 các nội dung để triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án sử 

dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản 

lý theo Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Cao Lộc. 

 - Đề nghị UBND xã Cao Lâu chuẩn bị giúp Hội trường làm việc; mời đại 

diện các thôn Pá Cuồng, Pò Phấy và các thành phần liên quan dự họp; tổng hợp các 

ý kiến vướng mắc trong công tác triển khai Phương án sử dụng đất. 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đến đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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