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GIẤY MỜI 

 

UBND huyện đã nhận được Phiếu chuyển đơn số 07-PC/HU ngày 

08/02/2021 của Huyện ủy Cao Lộc có nội dung chuyển đơn đề ngày 27/01/2021 

của một số hộ dân tại khu N16, thị trấn Cao Lộc có nội dung “Đề nghị xem xét, giải 

quyết việc một số hộ kinh doanh vật liệu xây dựng đã tập kết vật liệu cạnh Quốc lộ 

1A, lấn vào khu đất quy hoạch làm vườn hoa công cộng, thường xuyên gây ô nhiễm 

môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân” đến UBND 

huyện Cao Lộc xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả 

giải quyết về Thường trực Huyện ủy. 

Để có cơ sở giải quyết vụ việc theo đúng quy định, UBND huyện trân trọng 

kính mời: 

I. Thành phần 

1. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

2. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

4. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

5. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp; 

6. Đại diện Lãnh đạo Đội Quản lý Trật tự đô thị; 

7. Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Cao Lộc. 

II. Nội dung 

Họp xem xét, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.  

III. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 02/3/2021 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp số 02, trụ sở UBND huyện. 

Đề nghị các thành phần có mặt đúng thời gian, 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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