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Số: 127/GM-UBND 

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

      
TP. Lạng Sơn, ngày 17  tháng 4  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét đề xuất lập dự án cải tạo, chỉnh trang khu di tích danh thắng 

Nhị - Tam Thanh của UBND thành phố Lạng sơn 
 

Thực hiện Giấy mời số 43/GM-SKHĐT ngày 08/4/2019 và Thông báo 

số 83/TB-SKHĐT ngày 09/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét 

đề xuất lập dự án cải tạo, chỉnh trang khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh. 

UBND thành phố mời các đơn vị tham dự cuộc họp với thời gian, địa điểm 
như sau: 

 I. THÀNH PHẦN MỜI: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; 

Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT, Ban 

Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2019 
(thứ sáu).  

- Các thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra thực tế tại di tích Tam 

Thanh;  

- Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn tiến hành làm việc tại phòng họp II - 

UBND thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố chủ trì, tổng hợp báo cáo của 

UBND thành phố; 

- Các phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuẩn bị các 
nội dung có liên quan đến dự án. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PCVP, QTM; 
- Lưu VT.  

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

 
Dương Thị Thu Thủy 
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