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GIẤY MỜI 
Dự họp xin ý kiến về phương án xác định, cắm mốc giới  

Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc 
 

 Thực hiện Thông báo số 540/TB-UBND ngày 19/11/2018 Kết luận của 

đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác 

quản lý Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xin ý kiến về phương án xác định, 

cắm mốc giới Khu di tích danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành 

Nhà Mạc với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:  

 1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường,          

Kế hoạch & Đầu tư, Văn hóa - Thể thao & Du lịch; (Có Giấy mời riêng) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT, Ban QLDA 

ĐTXD, Trung tâm PTQĐ thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh; 

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

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 13/5/2019 (Thứ Hai). 

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

 4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ 

cuộc họp. 

 - Đề nghị các thành phần tham dự họp nghiên cứu trước dự thảo báo cáo, 

phương án đề xuất gửi kèm trên luồng mạng eOffice. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c); 
- CVP+QTM; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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