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Số:            /GM-UBND       Cao Lộc, ngày        tháng  8  năm 2022  

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực 

hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc  

 

Thực hiện Thông báo số 717/TB-HĐND-KTNS ngày 12/8/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp 

luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự 

án trên địa bàn huyện Cao Lộc; UBND huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện: Văn phòng HĐND và 

UBND, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Địa chính - Xây dựng các xã, thị 

trấn: Cao Lộc, Hợp Thành, Gia Cát; 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

(Chủ đầu tư dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến 

Km18), tỉnh Lạng Sơn); Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên (Nhà đầu tư dự án 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư, khu dân 

cư Hợp Thành) (Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện mời giúp). 

2. Thời gian, địa điểm:  Ngày 16/8/2022 (Thứ ba), cụ thể: 

- Từ 8 giờ 00 phút: Đoàn khảo sát thực địa tại các dự án: (1) Dự án Cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn; (2) Dự án 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư, khu dân cư 

Hợp Thành; 

- Kết thúc khảo sát, Đoàn làm việc với UBND huyện và các đơn vị tại trụ sở 

UBND xã Hợp Thành. 

3. Nội dung: Làm việc với Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện. 

4. Công tác chuẩn bị 

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

quan tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung làm việc với  Đoàn khảo sát; 

- Giao UBND xã Hợp Thành chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết 



để phục vụ buổi làm việc. 

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Linh 

Thị Hiền, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ĐT: 0989.142.478; 

3815.448 hoặc đ/c Lương Đình Linh, chuyên viên phòng Công tác hội đồng 

nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, ĐT 0949.282.998). 

UBND huyện đề nghị các thành phần có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như thành phần mời; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT (VTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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