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GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây 

dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác GPMB, đồng thời kịp thời chỉ 

đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác BT, HT và TĐC dự án 

Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn. Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, giai 

đoạn 1, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, giai 

đoạn 1, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2132-QĐ/HU ngày 

01/3/2019 của Bí thư Huyện ủy Đình Lập.    

          2. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 01/7/2019 (Thứ 2). 

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, cơ quan Huyện ủy. 

 4. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tham mưu tổng 

hợp báo cáo, phô tô gửi đến các thành phần dự họp trước để nghiên cứu.  

          Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí bố trí công việc tham dự đầy đủ 

đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần;          

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm PTQĐ;                                                       
- Lưu: VT.     

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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