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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 26 /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01  năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng 
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

  
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND thành phố Lạng Sơn tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng  
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với 
thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

I. Thành phần: 
1. Cấp tỉnh (Có Giấy mời riêng) 
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, 
Thanh tra Sở và Chi cục Bảo vệ môi trường; 

2. Cấp thành phố 
- Thường trực Thành ủy Lạng Sơn (Có Giấy mời riêng); 
- Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn(Có Giấy mời riêng); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố 

Lạng Sơn theo Quyết định số 432-QĐ/TU, ngày 30/7/2018 của Thành ủy; 
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam  và các tổ chức đoàn thể - 

chính trị thành phố Lạng Sơn; 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên XDCB Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Lạng Sơn; 
- Đại diện Lãnh đạo: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân 

thành phố Lạng Sơn; 
- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban: Tư pháp, Thanh tra, Tài chính - Kế 

hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế; Nội vụ; Ban Quản lý dự án ĐTXD; Đội Quản lý 
đô thị; Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo một số doanh nghiệp đang thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (Hữu Nghị). 

-  Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng; 
- Toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi 

trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn; 
- Bí thư, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các phường, xã; 
- Các đồng chí được khen thưởng (đề nghị các đơn vị có cán bộ được khen 

thưởng mời giúp). 
II. Thời gian:  Từ 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2019 (Thứ năm). 



III. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Trụ sở Thành ủy Lạng Sơn (Số 59, đường 
Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

IV. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn làm công tác tổ 

chức Hội nghị. 
2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tham mưu 

xây dựng báo cáo và Chương trình hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và 
Môi trường trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phòng 
Nội vụ thành phố thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; 

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường  tham mưu xây dựng Báo cáo công tác công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 
của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Lạng Sơn; chuẩn bị đầy đủ tài 
liệu cấp phát cho đại biểu. 

4.  Phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 
trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác thi đua, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác 
Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng năm 2018. 

5. Giao Trung tâm Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị trang 
trí Market Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt 
bằng  năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 
 6. UBND các phường, xã chuẩn bị báo cáo những khó khăn, vướng mắc, 
những kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, giải 
phóng mặt bằng để tham gia ý kiến tại Hội nghị; 

7. Các phòng, đơn vị của thành phố chuẩn bị các nội dung liên quan, đề 
xuất giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác Tài nguyên và Môi 
trường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến dự Hội nghị./. 
 

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

KT CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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