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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và  
tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện 

 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019,  Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 
và TĐC huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị họp thống nhất 
về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện, 
cụ thể như sau:  

 I. Thành phần: 

1. Các thành viên Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Cao tốc Bắc Giang - TP 
Lạng Sơn, đoạn Km45+100, kết hợp tăng cường mặt đường mặt đường QL1 đoạn 
Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp 
đồng BOT (theo Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Chi Lăng); 

2. Đại diện Lãnh đạo UBND; Công chức Địa chính thị trấn Chi Lăng; 
Trưởng thôn Phố Sặt (UBND thị trấn mời giúp): Dự nội dung 1; 

 3. Đại diện Lãnh đạo UBND; Công chức Địa chính xã Chi Lăng: Dự nội 
dung 1; 

 4. Đại diện Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: Dự 02 nội dung; 

II. Nội dung:  

- Nội dung1: Họp bàn thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn 
đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn 
Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp 
đồng BOT(đoạn qua thôn Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng bổ sung lần 6). 

- Nội dung 2: Xem xét sửa đổi các Quyết định số 6461/QĐ-UBND, 
6465/QĐ-UBND, 6490/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND huyện Chi 
Lăng. 

III. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng  8 năm 2019 (Thứ Sáu). 

- Nội dung 1: Từ 14h00’ đến 14h30’ 

- Nội dung 2: Từ  14h35’ đến 16h00 

 IV. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, UBND huyện Chi Lăng. 

 V. Phân công chuẩn bị: 



 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các tài 
liệu để phục vụ cuộc họp; 

 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị Phòng họp và các điều 
kiện có liên quan để phục vụ cuộc họp. 

 Nhận được giấy mời này đề nghị các đồng chí trong thành phần mời sắp 
xếp công việc đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

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

TM. HĐ BT, HT&TĐC 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Vi Nông Trường 
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