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GIẤY MỜI 
 

Kính gửi: .................................................................................. 
  

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện 

về việc phê duyệt đặt hàng nhà thầu thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB gói thầu số 01: Khu vực cầu Pò Háng 

và xử lý các đoạn tránh ngập trên QL 31 và gói thầu số 02: Khu vực quy hoạch 

xây dựng Hạ tầng TĐC Pò Háng  và Nà Loòng phục vụ công tác GPMB dự án 

Hồ chứa nước Bản Lải; 

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện 

về việc phê duyệt đặt hàng thực hiện gói thầu số 03: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính, trích đo địa chính, đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác GPMB 

phạm vi Lòng hồ Bản Lải; 

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, thẩm 

định và nghiệm thu công trình, sản phẩm: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích 

đo địa chính, đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác GPMB dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải; 

 UBND huyện Đình Lập tổ chức họp với nội dung như sau: 

 1. Nội dung 01 

Kiểm tra, nắm bắt tình hình về tiến độ, chất lượng công tác đo đạc chỉnh lý 

bản đồ địa chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công 

tác giải phóng mặt bằng, BT, HT và TĐC dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, giai 

đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

1.1. Thành phần tham dự 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Mạnh Chung; 

- Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Các Tổ trưởng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

 1.2. Thời gian:  Từ 14h00 – đến 15h30 phút, ngày 07/5/2019. 



 2. Nội dung 02 

Kiểm tra tình hình về tiến độ, kết quả thực hiện kiểm đếm, lập phương án 

BT, HT và TĐC dự án Hồ chứa nước Bản Lải của Trung tâm Tài nguyên và Môi 

trường theo Hợp đồng số 11a/HĐ-GPMB ngày 03/10/2018 giữa Hội đồng BT, 

HT và TĐC với Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

2.1. Thành phần tham dự 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Tổ trưởng Tổ 1, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

           2.2. Thời gian:  Từ 15h30 – đến 17h00 phút, ngày 07/5/2019. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Khu 3,  

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.  

 Nhận được giấy mời, đề nghị các thành phần đến dự đầy đủ, đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Thắng 
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