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GIẤY MỜI 

Họp giải quyết một số nội dung về công tác GPMB tháng 2/2021. 

 

Kính gửi: Đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng 

ban chỉ đạo công tác GPMB huyện Cao Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá kết quả công tác giải phóng 

mặt bằng tháng 02/2021, thống nhất Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng năm 2021 và giải quyết một số nội dung vướng mắc. Để công tác giải phòng 

mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt 

nhất, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí đến dự và chỉ đạo cuộc họp, cụ 

thể như sau:  

I. Thành phần mời:  

1. Ông: Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 

công tác GPMB huyện Cao Lộc (có giấy mời riêng); 

2. Ông: Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

3. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

4. Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch huyện; 

5. Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

6. Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

II. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc14giờ00, ngày 01/3/2021.  

2. Địa điểm: Phòng họp số 01, Trụ sở UBND huyện.  

III. Nội dung: 

1. Thảo luận tình hình thực hiện công tác GPMB tháng 2/2021đối với các dự 

án trọng điểm của tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lộc, chi tiết kế hoạch thực 

hiện GPMB đối với các dự án này đến hết năm 2021; tình hình chung về kết quả đã 

triển khai và kế hoạch thực hiện GPMB năm 2021 đối với các dự án dự án khác 

trên địa bàn huyện; 

2. Xem xét giải quyết vướng mắc tại dự án mở rộng Khu định cư Hoàng Văn 

Thụ, thị trấn Đồng Đăng: Trường hợp hộ ông Vi Văn Hào; 

(Mời thêm thành phần Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng, Chủ tịch UBND 

xã Hồng Phong, đội trưởng đội trật tự đô thị huyện, Giám đốc BQLDA đầu tư xây 

dựng huyện: dự kiến lúc 15h30) 



3. Xem xét giải quyết vướng mắc tại dự án Trung tâm thương mại Đồng 

Đăng –Lạng  Sơn  giai  đoạn  2: Trường hợp bà Lý Thị Thanh, Khu Ga thị trấn 

Đồng Đăng. 

(Mời thêm thành phần Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng, đội trưởng đội 

trật tự đô thị huyện, đại diện lãnh đạo Trung tâm thương mại Đồng Đăng: dự kiến 

lúc 16 giờ 20 phút) 

  IV. Phân công chuẩn bị: 

1. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc: 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB tháng 2/2021đối với các dự án 

trọng điểm của tỉnh; dự thảo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác GPMB các dự án 

này trong năm 2021 để báo cáo tại cuộc họp. Báo cáo tình hình chung về kết quả 

đã triển khai và kế hoạch thực hiện GPMB năm 2021 đối với các dự án dự án khác 

trên địa bàn huyện; 

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và môi trường; UBND thị trấn Đồng Đăng chuẩn 

bị các vấn đề liên quan để giải quyết vướng mắc tại nội dung 2 và nội dung 3. 

2. UBND thị trấn Đồng Đăng: 

Báo cáo, đề xuất giải quyết vướng mắc tại nội dung 2 và 3, đặc biệt là 

UBND thị trấn Đồng Đăng đã thực hiện đầy đủ các công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền như thế nào trong xử lý các vướng mắc này. 

3. Phòng Tài nguyên và môi trường: 

- Báo cáo tình hình thẩm định các phương án bồi thường, HT&TĐC; tình 

hình lập giá đất cụ thể để phục vụ công tác GPMB; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 372/UBND-

VP ngày 22/2/2021 của UBND huyện Cao Lộc v/v tham mưu xử lý công trình xây 

dựng vi phạm tại Khu tái định cư Hoàng VănThụ, thị trấn Đồng Đăng. 

 4. Các thành phần dự họp khác: Theo chức năng thẩm quyền, chủ động 

tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời và hân hạnh được đón đồng chí 

tới dự, chỉ đạo./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên 

- CT, PCT UBND huyện 

- C,PVP HĐND-UBND; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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