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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      
       Chi Lăng, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét kế hoạch bảo vệ thi công và cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ 
không chấp hành Quyết định thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Km45+100 

 

 Thực hiện kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT (đoạn qua địa bàn huyện Chi 
Lăng) và giải quyết một số vướng mắc của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư 
xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.  

 UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần tham dự làm việc, cụ 
thể như sau: 

 1. Thành phần mời 

 - Ông Vi Nông Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Đại diện Công an huyện; 

- Đại diện Tổ công tác dân vận số 2 huyện Chi Lăng;  

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý; Công chức địa chính xã;  

- Trưởng thôn Nà Khòn (xã Nhân Lý mời giúp); 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Mai Sao; Công chức địa chính xã; 

- Trưởng thôn Mạn Đường A (xã Mai Sao mời giúp). 

2. Nội dung: Họp bàn về công tác bảo vệ thi công và cưỡng chế thu hồi đất tại 
nút giao Km45+100, dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:  Từ 15 giờ 00 phút ngày 19/6/2019 (Thứ tư). 

- Địa điểm:  Tại Phòng họp tầng 5 UBND huyện Chi Lăng. 



4. Công tác chuẩn bị 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên 
quan để làm việc với các hộ dân.   

- Văn phòng UBND và HĐND huyện bố trí phòng họp, chuẩn bị các điều kiện liên 
quan phục vụ buổi làm việc. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, TTPTQĐ. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Vy Thị Thu Trang  
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