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GIẤY MỜI 

Họp xem xét thông qua Dự thảo báo cáo kết quả rà soát rà soát tổng thể  

dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

1969/VP-KT ngày 10/5/2022 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát 

tổng thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 

Thành lập Tổ công tác rà soát tổng thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc (Tổ công tác). 

Tổ công tác đã hoàn thành Dự thảo báo cáo kết quả rà soát rà soát tổng 

thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị dự họp xem xét Dự thảo báo cáo 

kết quả rà soát rà soát tổng thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc. 

1. Thời gian và địa điểm: Từ 14h00' ngày 30/6/2022 (Thứ Năm) tại 

phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan:  Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

- Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 76/QĐ-SKHĐT ngày 

19/5/2022.  

3. Nội dung: Họp xem xét Dự thảo báo cáo kết quả rà soát rà soát tổng 

thể dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.  

4. Đề nghị 

- Dự thảo Báo cáo gửi cho các thành viên Tổ công tác, đề nghị các thành 

viên chuẩn bị tài liệu báo cáo Lãnh đạo cơ quan;  

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý của mình tham gia ý kiến 

Dự thảo báo cáo. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đơn vị đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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