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GIẤY MỜI 

 

Ngày 25/6/2021, UBND tỉnh có Giấy mời số 252/GM-UBND về việc dự 

kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án trên địa 

bàn huyện Cao Lộc. 

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 huyện; 

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

tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Đồng Đăng, Hồng Phong, Phú 

Xá, Thụy Hùng. 

2. Nội dung 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự 

án trên địa bàn huyện Cao Lộc trong 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm tra thực tế 

hiện trường một số dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện Cao Lộc (dự kiến 

kiểm tra hiện trường dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và khu tái định cư của dự án; dự án Bến xe, trạm 

trung chuyển hành khách, hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc).  

3. Thời gian, lịch trình kiểm tra 

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2021 (thứ Tư): các thành phần liên 

quan có mặt tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc để triển khai kiểm tra hiện trường 

dự án. Họp nghe các cơ quan báo cáo, kết luận buổi kiểm tra tại phòng họp số 1 trụ 

sở UBND huyện Cao Lộc (sau khi kiểm tra hiện trường).  

4. Công tác chuẩn bị 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu UBND huyện chuẩn bị báo cáo công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021, các khó khăn vướng mắc, đề xuất 

kiến nghị; gửi 03 bộ báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan về Văn phòng UBND tỉnh 

trước ngày 29/6/2021.  



UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có mặt đúng thời gian, địa điểm 

nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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