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       Chi Lăng, ngày  04  tháng 9 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự khảo sát khu đất Trường Mầm non xã Gia Lộc (phân trường Nam Nội) 

 

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Tờ trình số 1026/TTr-CAH ngày 28/8/2020 

của Công an huyện về việc đề xuất quỹ đất để xây dựng trụ sở Công an xã Gia Lộc. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện trân 

trọng kính mời các thành phần tham dự khảo sát thực địa tại khu đất Trường Mầm non 

xã Gia Lộc (phân trường Nam Nội), cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

 - Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

 - Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện Công an huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 

môi trường xã Gia Lộc; 

 - Hiệu trưởng, kế toán Trường Mầm non xã Gia Lộc. 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

 3. Địa điểm:  

- Tại thực địa Khu đất phân trường Nam Nội - Trường Mầm non xã Gia Lộc, 

huyện Chi Lăng.  

- Sau khi khảo sát thực địa, các thành phần họp tại UBND xã Gia Lộc.  

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị dụng cụ đo đạc diện tích khu đất; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất. 

- UBND xã Gia Lộc bố trí phòng họp, các điều kiện để làm việc tại xã.  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến theo chức năng nhiệm vụ được 

phân công.  
  

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, TCKH (HTN). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nông Thị Lụa  
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