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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND       Cao Lộc, ngày        tháng  3  năm 2021  

 

GIẤY MỜI 
 

Ngày 09/3/2021, Sở Công thương có Giấy mời số 09/GM-SCT về việc dự 

làm việc, kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 

1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành (Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy giao). 

Để buổi làm việc đạt hiệu quả, UBND huyện trân trọng kính mời các cơ 

quan, đơn vị dự làm việc, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Cao Lộc, UBND xã Hợp Thành; 

- Trung tâm Văn hóa, thông tin và truyền thông cử phóng viên tiến hành ghi 

hình buổi làm việc. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 12/3/2021 (thứ 6). 

-14h00: kiểm tra thực địa tại dự án; 

-15h00: làm việc tại phòng họp số 3 trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

3. Nội dung: Kiểm tra định kỳ quý I/2021 Dự án xây dựng hạ tầng Cụm 

công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành; Bàn các 

giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong năm 2021. 

4. Công tác chuẩn bị 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu UBND huyện chuẩn bị báo cáo 

theo đề cương của Sở Công thương gửi kèm đối với những nội dung theo phạm vi, 

chức năng, nhiệm  vụ.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung và 

dự họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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