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GIẤY MỜI 

Họp đánh giá tình hình thực hiện GPMB dự án Mở rộng Khu tái định cư 

Hoàng Văn Thu, thị trấn Đồng Đăng; Dự án Khu tái định cư và dân cư 

khu chế xuất 1; Dự án: Khu dân cư N20; Công trình Trụ sở  

chi cục thuế huyện Cao Lộc 
 

 

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

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

Dự án Khu tái định cư và dân cư  khu chế xuất 1; Dự án: Khu dân cư N20; Công 

trình Trụ sở chi cục thuế huyện Cao Lộc, Hội đồng BT, HT&TĐC huyện Cao Lộc 

tổ chức cuộc họp với các thành phần như sau:  

1. Thành phần: 

- Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐ 

BT,HT&TĐC huyện; 

- Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Giám Đốc Trung tâm PTQĐ huyện, Phó Chủ 

tịch HĐ BT,HT&TĐC huyện; 

- Lãnh đạo, tổ phụ trách dự án Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và hạ 

tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

-  Giám đốc và tổ phụ trách dự án Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; 

- Lãnh đạo UBND và Công chức ĐC - XD thị trấn Đồng Đăng; thị trấn Cao 

Lộc; xã Hồng Phong; xã Hợp Thành. 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30/9/2021 (Thứ Năm) 

- Dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng: từ 

8h00 đến 9h00. 

- Dự án Khu tái định cư và dân cư  khu chế xuất 1: từ 9h00 đến 10h00; 

- Dự án Khu dân cư N20: từ 10h00 đến 10h45; 

- Công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cao Lộc: từ 10h45 đến 11h30. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

 

 



4. Phân công nhiệm vụ: 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện báo cáo kết quả công tác thi công dự án 

Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ; kết quả thực hiện dự án đầu tư khu tái 

định và khu dân cư khu chế xuất 1; 

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

giải phóng mặt bằng các dự án; 

- UBND thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, UBND xã Hồng Phong và 

UBND xã Hợp Thành báo cáo kết quả công tác tuyên truyền vận động giải phóng 

mặt bằng. 

- Phòng Tài nguyên và môi trường báo cáo việc triển khai nội dung thu hồi 

Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án 

BT, HT đã được ban hành đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án để thực hiện lại quy 

trình theo đúng quy định của Pháp Luật. 

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

Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh covid-19. 

 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như thành phần mời;    

- CT, PCT UBND huyện;   

- C, PCVP;                                                        
- Lưu: VT, HS.                                                  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Mạnh Cường 
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