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TP. Lạng Sơn, ngày  11  tháng 6 năm 2018  
 

GIẤY MỜI 
Đo đạc hiện trạng và họp thống nhất phương án giải quyết đề nghị của gia 
đình ông Nguyễn Đình Cầu đối với khu đất bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị 

Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

1602/VP-BTCD ngày 08/5/2018, UBND thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương để 

thống nhất một số nội dung, cụ thể: 

- Xác định rõ diện tích đất mương nước tiếp giáp với diện tích đất còn lại 

của gia đình ông Nguyễn Đình Cầu và diện tích đất Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Hoàng Dương để lắp đặt hệ thống cống thoát nước D600 cho Khu đô thị 

Phú Lộc I; 

- Xác định diện tích đất cần thu hồi của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 

Hoàng Dương để giao cho gia đình ông Cầu theo kiến nghị của gia đình ông Cầu 

(tính cả diện tích 10,29m2 đã thu hồi giao cho UBND phường Hoàng Văn Thụ 

quản lý). 

Thành phần, thời gian, địa điểm như sau:  

I. Thành phần:  

1. Đại diện UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Đại diện Ban Tiếp công dân - UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

4. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Phòng Quản lý 

đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai). 

5. Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

6. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. 

7. Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và Công chức Địa chính UBND phường 

Hoàng Văn Thụ. 

8. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương.    

II. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, khu 

đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Tiến hành kiểm tra, đo đạc tại thực địa sau đó họp thống nhất phương án giải 

quyết). 

 



III. Thời gian:  08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 6 năm 2018 (thứ 4) 

- Đề nghị các thành phần chuẩn bị hồ sơ có liên quan;  

- Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai mang theo thiết bị đo đạc cần thiết 

để đo đạc hiện trạng khu đất dự kiến giao cho ông Nguyễn Đình Cầu. 

UBND thành phố đề nghị các thành phần đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT + XD.  

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Trần Đức Thọ 
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