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GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng 

công trình Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố 

 
 Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tổ chức họp xét tính 
hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư   
dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu Tái định cư dân cư Nam thành phố, 
cụ thể như sau: 

 I. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

- Đ/c Nguyễn Phương Lâm – Trưởng Ban Dân vận, ủy viên Ban thường 
vụ Thành ủy phụ trách xã Mai Pha; 

 - Chủ tịch Hội đồng BT, HT và TĐC dự án; 

 - Các thành viên Hội đồng BT, HT và TĐC dự án; 

- Đồng chí Bí thư đảng ủy xã Mai Pha; 

 - Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

 1. Địa điểm: Tại phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 15/5/2018 (thứ 3). 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị báo cáo, tài liệu, 
hình ảnh phục vụ cuộc họp, phô tô tài liệu theo thành phần tham dự. 

 Đề nghị các thành phần dự họp có mặt đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu VT.  

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Lê Tuấn Minh 
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