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             Cao Lộc,  ngày     tháng 4  năm 2021 
            

GIẤY MỜI 

Họp tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB và thi công dự án Mở rộng 

Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng 
--------------------------------------- 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công 

xây dựng dự án: Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, UBND huyện tổ chức cuộc họp và mời các thành phần như sau:  

1. Thành phần mời:  

- Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện; 

- Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng 

BT, HT&TĐC;  

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Giám đốc Trung tâm PTQĐ - Phó Chủ tịch 

Hội đồng BT, HT&TĐC 

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, 

Tư pháp huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Nhà thầu thi công, 

đơn vị  giám sát (giao Ban QLDA ĐTXD huyện mời giúp);  

- UBND Thị trấn Đồng Đăng (Chủ tịch UBND thị trấn, Công chức ĐC-XD); 

- UBND xã Hồng Phong (Chủ tịch UBND thị trấn, Công chức ĐC-XD); 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. Kính mời các đồng 

chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./.  

* Ghi chú: Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện báo cáo tiến độ thực hiện 

dự án, các khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện dự án trong thời gian tới; 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo về kết quả thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng, khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện. Tiến độ kiểm tra 

rà soát tái định cư. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TTPTQĐ; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TICH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 



 

                               


		2021-04-27T15:32:06+0700


		2021-04-27T15:45:48+0700


		2021-04-27T15:45:48+0700


		2021-04-27T15:45:48+0700




