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     TP. Lạng Sơn,  ngày 26  tháng 6  năm 2019 

GIẤY MỜI 
Về việc đối thoại với công dân (Lần 2) 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 Về việc thành 
lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 08 hộ gia đình để thực hiện dự án: 
Trụ sở làm việc công an tỉnh Lạng Sơn, Ban Cưỡng chế thu hồi đất tổ chức vận 
động, tuyên truyền, thuyết phục (lần 2) đối với người bị cưỡng chế thu hồi 
đất là hộ ông Trần Văn Hiếu và hộ bà Trần Thị Luận với nội dung cụ thể sau: 

 I. Thành phần. 

- Trưởng, Phó Ban cưỡng chế theo Quyết định 2562/QĐ-UBND ngày 
14/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên Ban Cưỡng chế theo Quyết định 2562/QĐ-UBND ngày 
14/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- 02 hộ: hộ ông Trần Văn Hiếu, hộ bà Trần Thị Luận (Có Giấy mời riêng). 

II. Thời gian và địa điểm:  

 - Thời gian: 08h 00 phút ngày 28/6/2019. 

 - Địa  điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

(Giao phòng Tài nguyên – Môi trường  thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 
và ghi Biên bản làm việc) 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PCVP, QTM; 
- Lưu VT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Nguyễn Văn Hạnh 
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