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GIẤY MỜI 

Làm việc với ông Mai Đức Lâm bị ảnh hưởng bởi dự án: Chỉnh 

trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường 

Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn 
______________________

 

  

            Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ 

chức mời đại diện gia đình ông Mai Đức Lâm đến làm việc để thông báo 

và làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư đối với gia đình ông Lâm tại dự án: Chỉnh trang, phát 

triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, cụ thể sau: 

          I. Thành phần. 

          - Lãnh đạo UBND Thành phố Lạng Sơn; 

          - Đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Tiếp 

dân tỉnh; 

          - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TNMT, QLĐT, Thanh tra Thành 

phố; 

          - Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

          - Trung tâm PTQĐ thành phố: Lãnh đạo và cán bộ (phối hợp 

phường Vĩnh Trại lập Biên bản tuyên truyền, vận động bàn giao mặt 

bằng đối với ông Lâm để hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo 

quy định). 

- Phường Vĩnh Trại: Lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, CBĐC và các 

thành phần có liên quan... (nếu có - để tuyên truyền, vận động bàn giao 

mặt bằng đối với ông Lâm, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo 

quy định). 

- Đại diện hộ gia đình ông Mai Đức Lâm (có Giấy mời riêng). 

          II. Thời gian và địa điểm: 

          - Thời gian: 08 giờ 00 ph t, ngày 16 tháng 9 năm 2016. 

- Địa điểm: Phòng họp 1 - Trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn. 

          Trân trọng kính mời các đồng chí đến đ ng thời gian, địa điểm 

trên. 



 (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ 

buổi làm việc; giao UBND phường Vĩnh Trại phối hợp TTPTQĐ chuẩn 

bị Biên bản về việc tuyên truyền, vận động gia đình ông Lâm bàn giao 

mặt bằng để hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy 

định)./. 
  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT+XD. 
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Chu Đình Sơn 

 


