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GIẤY MỜI 

Dự hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng; 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay 

 

 Thực hiện nội dung giấy mời số 196/GM-UBND ngày 12/6/2019 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực 
hiện quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục 
đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay. 

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp trực tuyến tại điểm cầu thành phố 
và điểm cầu các phường, xã với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như 
sau:  

1. Thành phần  

a) Mời dự họp tại điểm cầu UBND thành phố (tại Phòng họp trực 
tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành phố) 

- Trân trọng kính mời Thường trực Thành ủy; 

- Trân trọng kính mời Thường trực HĐND thành phố; 

- Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (đ/c Nguyễn Văn Hạnh và đ/c 
Lê Tuấn Minh); 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị 
Trung tâm phát triển quỹ đất; 

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

b) Tại phòng họp trực tuyến các phường, xã:  

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã; 

- Công chức địa chính phường, xã; 

- Bí thư chi bộ, Khối trưởng, Trưởng thôn, Đại diện Lãnh đạo các đoàn thể 
khối, thôn trên địa bàn. 

2. Nội dung  

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 
2013 đến nay; những giải pháp nhằm tăng cường quản lý, hạn chế vi phạm pháp 
luật trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý và sử dụng 
đất đai. 
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3. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/6/2019 (thứ Ba). 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. UBND các phường, xã  

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cho chương trình họp trực tuyến, bố trí 
phòng họp, chuẩn bị tài liệu (gửi kèm trên mạng eofic), mời đại biểu tham dự; 
chuẩn bị nội dung liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực 
hiện Lưu ý: Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền của thành phố và của Sở 
Tài nguyên và Môi trường dự kiến vào 16 giờ 00 phút ngày 24/6/2019, thử lại 
từ 07 giờ ngày 25/6/2019. 

4.2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:  

Giao Đ/c Lương Bá Hùng - Chuyên viên Quản trị mạng:  

- Chuẩn bị phòng họp, chủ động phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, điểm 
cầu Sở TNMT và UBND các phường, xã kiểm tra, chạy thử đường truyền. 

- Chuyển tài liệu họp trên đường mạng eOffice và gmail đến Văn phòng 
Thành ủy, các cơ quan đơn vị của thành phố và gửi vào hòm thư chung của thành 
phố. 

4.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với phòng Quản 
lý đô thị thành phố chuẩn bị tài liệu và xây dựng báo cáo, bài phát biểu tham 
luận cho Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp. 

4.4 Phòng Quản lý đô thị: xây dựng báo cáo đánh giá công tác quy hoạch  
xây dựng chuyển phòng TNMT để tổng hợp 

(Đề nghị 2 đơn vị nghiên cứu báo cáo số 258/BC-STNMT ngày 31/5/2019 
của Sở TNMT về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và tình hình chuyển mục đích sử dụng đất để 
tham mưu).  

4.5. Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn: Phối hợp với Văn phòng HĐND-
UBND thành phố (qua đ/c Lương Bá Hùng - Chuyên viên Quản trị mạng đt: 
0856731322) chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.  

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

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 
- CT,  PCT UBNDTP; 
- C, PCVP + CV;  
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Trần Đức Thọ 
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