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THÔNG BÁO 

Thời gian làm việc với Đoàn khảo sát lập bản đồ địa giới hành chính  

phục vụ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 
 

Thực hiện Công văn số 783/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/8/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai ngoaị nghiêp̣ , khảo sát lập bản đồ địa giới 

hành chính phục vụ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên điạ bàn 

tỉnh. 

 UBND huyện Văn Quan Thông báo lịch làm việc với Đoàn khảo sát lập bản 

đồ địa giới hành chính như sau: 

1. Thành phần  

- Công chức phu ̣trách công tác điạ giới hành chính  Phòng Nội vụ ; 

- Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường các xã: Xuân Mai, Bình Phúc, Vĩnh Lại, Văn An, Song Giang và Thị trấn 

Văn Quan. 

2. Thời gian, địa điểm:  

2.1. Ngày 12 tháng 8 năm 2019: 

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 12/8/2019. Làm việc với thị trấn Văn 

Quan, xã Xuân Mai và xã Bình Phúc, sát nhập 01 thôn xã Xuân Mai vào thị trấn 

Văn Quan; 05 thôn xã Xuân Mai vào xã Bình Phúc.  

- Địa điểm: Tại UBND xã Xuân Mai. 

2.2. Ngày 13 tháng 8 năm 2019: 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 13/8/2019.  Làm việc với thị trấn Văn Quan và 

xã Vĩnh Lại, sát nhập 02 thôn xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.  
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 - Từ 13 giờ 30 phút, ngày 13/8/2019: Làm việc với xã Song Giang, xã Văn 

An và xã Vĩnh Lại, sát nhập xã Văn An, xã Song Giang và một phần xã Vĩnh Lại 

thành xã Điểm He.  

- Địa điểm: Tại UBND xã Vĩnh Lại. 

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cử người đến làm việc đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ cho đoàn công tác.   

Thông báo này thay cho giấy mời, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã , thị trấn có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                            
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn (có tên ở trên); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Triệu Đức Dũng 

                                                                                 

  


