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Số: 143 /GM-HĐBT 

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

 

TP. Lạng Sơn, ngày  02  tháng 5  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án:  

Xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn và  
Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn 

 

  
Thực hiện chương trình công tác, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án: 
Xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn và dự án Kè suối Lao Ly, thành phố 
Lạng Sơn với thành phần, thời gian địa điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

- Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

- Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư các dự án (theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 và 

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 12/3/2019); 

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

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn. 

III. THỜI GIAN: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 03/5/2019 (Thứ 6). 

3.1.Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút : Họp thông qua phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng 

Sơn. 

3.2. Từ 15 giờ 30 phút: Họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư dự án: Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn 

Giao Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp  

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

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

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Văn Hạnh 
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