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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Chi 
Lăng trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng 
HĐND và UBND; 

- Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ; Chủ tịch UBND xã Quang Lang; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- 01 buổi ( ½ ngày) từ 07 giờ 30 phút ngày 12/12/2019; 

- Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Chi Lăng, số 32, đường Cai Kinh, 
khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung:  

Xem xét Kế hoạch triển khai thực hiện dự án và nội dung dự kiến Hợp 
đồng thực hiện GPMB dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuẩn bị tài liệu gửi các thành 
phần dự họp kèm theo Giấy mời này; 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị địa điểm và các điều kiện 
phục vụ họp. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng 
thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  
 
 

 
 
 

Đinh Hữu Học 
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