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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày     tháng 11 năm 2020 
 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất rà soát xác định nhu cầu sử dụng đất của các công trình,  

dự án năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Thực hiện Công văn số 929/UBND-KT ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử duṇg đất năm 2021 cấp huyện; Công 

văn số 4322/VP-KT ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh V/v khẩn trương hoàn thành 

lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp thống nhất rà soát xác định nhu cầu 

sử dụng đất của các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc với 

các thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN MỜI: 

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

2. Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường. 

3. Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

4. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự 

huyện, Hạt Kiểm lâm huyện; 

5. Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

6. Chủ tịch UBND và Công chức địa chính các xã, thị trấn; 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

 1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 11/11/2020 (thứ 4). 

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

 III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị dự thảo Tờ trình đề nghị 

thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và danh mục các công trình, dự án phục 

vụ cuộc họp. 

 2. UBND các xã, thị trấn chủ động chuẩn bị danh mục công trình, dự án đã 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND huyện để rà soát, đối chiếu tại cuộc họp. 

(Có Biểu tổng hợp danh mục công trình, dự án kèm theo) 



  UBND huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời 

gian và địa điểm trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như thành phần mời;  

- CT, PCT UBND huyện;   

- C, PCVP;                                                        
- Lưu: VT.                                                  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Anh Tuấn 
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