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GIẤY MỜI 

Dự họp thông qua phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 
phường Tam Thanh, tỷ lệ 1/500 (các khu đất công) 

 
  

Thực hiện Chương trình công tác. UBND thành phố tổ chức cuộc họp 
thông qua phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường 
Tam Thanh, tỷ lệ 1/500 với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Thường trực HĐND thành phố;  

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

- Lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính 
- Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND; 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2019 (thứ sáu). 

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

 4. Tổ chức thực hiện: 

 - Phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc 
họp về phương án điều chỉnh quy hoạch các khu đất công phường Tam Thanh. 

 - Các thành phần tham dự chuẩn bị các ý kiến có liên quan. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- CPVP, CV KTĐT, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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