
 

 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể  
có liên quan trong việc thực thi công vụ, buông lỏng quản lý  

để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng 
 

 
Thực hiện Thông báo số 107/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh về xem xét xử lý việc xây dựng không đúng giấy phép được cấp 

của Công ty TNHH Huy Hoàng; 

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan trong việc thực thi công vụ, buông lỏng 

quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Lê Tuấn Minh); 

- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị; 

- Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại; 

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

2. Thời gian: 10 giờ 00, ngày 26/4/2019 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp 2, trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn.  

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

(Giao Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Vĩnh Trại chuẩn bị các tài 

liệu, báo cáo liên quan nội dung cuộc họp) 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- C,PVP; 
- Lưu: VT. 

 

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

 
 

 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 140 /GM-UBND 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày  24 tháng 4 năm 2019 
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