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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

TP. Lạng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Họp xin ý kiến về việc rà soát trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất  

dự án: Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn  
và dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: 
 

Các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư 
pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân 
tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 

 
 Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức cuộc họp xin 
ý kiến các sở, ngành về việc rà soát trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất dự án: 
Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và trình tự cưỡng chế 
thu hồi đất hộ ông Nông Văn Trọng tại dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, thành 
phố Lạng Sơn với các thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

 I. THÀNH PHẦN MỜI: 

- Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh;  

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Lạng Sơn; 

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;  

- Lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Thành ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh); 

- Lãnh đạo Ban pháp chế - HĐND Thành phố;  

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Công an, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, 
Thanh tra, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ thành phố. 

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

II. THỜI GIAN: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31/5/2019 (Thứ 6). 

 III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp II, Trụ sở HĐND - UBND thành phố 
Lạng Sơn. 

IV. NỘI DUNG:  

4.1. Từ 14h00 phút đến 15h30 phút: Họp rà soát trình tự thủ tục cưỡng 
chế thu hồi đất dự án: Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

- Thành phần mời: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng. 
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4.2. Từ 15h30 phút: Họp rà soát trình tự cưỡng chế thu hồi đất hộ ông 
Nông Văn Trọng tại dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn 

- Thành phần mời: Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng 
Văn Thụ. 

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chuẩn bị báo cáo, tài 
liệu phục vụ cuộc họp. 

- Đề nghị các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia. 

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.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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