
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 601/UBND - VP 

V/v mở rộng sân và làm đường  

bê tông lên khu Thao trường,  

 Bãi tập tại Nà Chiêu, thôn Bình 

Chương, xã Đình Lập 

        Đình Lập, ngày 07 tháng 6 năm 2019 

 

 

                    Kính gửi: - Các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế 

và Hạ tầng; Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND xã Đình Lập. 

 

Qua khảo sát thực tế khu Thao trường, Bãi tập tại Nà Chiêu, thôn Bình 

Chương, xã Đình Lập, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND xã Đình Lập kiểm tra, 

rà soát quỹ đất thuộc quyền quản lý sử dụng của Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

tham mưu cho UBND huyện mở rộng khu Thao trường, Bãi tập tại Nà Chiêu, 

thôn Bình Chương, xã Đình Lập. 

2. Giao Phòng kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

khảo sát đường lên khu Thao trường, tham mưu cho UBND huyện thiết kế làm 

đường bê tông lên khu Thao trường, Nà Chiêu. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, báo cáo 

kết quả về UBND huyện trước ngày 20/6/2019./. 
ơ                                                                               

                                                                                      TL. CHỦ TỊCH 

 Nơi nhận;                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như kính gửi;                                                                  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- Lưu: VT. 

 

 

                                                                                Ninh Thu Giang 
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