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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lạng Sơn  

Về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Giấy mời số 243/GM-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự 

án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố mời đại biểu tham dự làm 

việc với đoàn công tác của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (Đ/c Đặng Quốc Minh); 

- Lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài 

chính - Kế hoạch, Thanh tra, Công an thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

Ban QLDA ĐTXD thành phố. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Đông 

Kinh, Vĩnh Trại và UBND xã Hoàng Đồng. 

- Chủ đầu tư các dự án (đề nghị TTPTQĐ thành phố liên hệ giúp). 

2. Nội dung: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm 

2021 và kiểm tra thực tế hiện trường một số dự án đang thực hiện trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn gồm: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; 

Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài); Khu đô thị Phú 

Lộc I + II; Khu đô thị Phú Lộc III; Khu đô thị Phú Lộc IV. 

3. Thời gian, địa điểm  

3.1. Bắt đầu từ 7 giờ 10 phút ngày 02/7/2021 (thứ Sáu): Các thành phần 

tập trung tại Trụ sở HĐND - UBND thành phố để đi kiểm tra thực tế các dự án 

theo thứ tự nêu trên; Lãnh đạo UBND các phường, xã và các chủ đầu tư tập 

trung khu vực thực hiện dự án.  

Các thành phần tham dự đoàn kiểm tra tại thực địa chủ động phương tiện 

đảm bảo lịch trình làm việc. 

3.2. Làm việc tại Phòng họp Trực tuyến UBND thành phố sau khi kết thúc 
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kiểm tra tại thực địa. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các 

chủ đầu tư, các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, tham mưu UBND 

thành phố báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn 6 tháng 

đầu năm 2021 và các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị; xong trước ngày 

28/6/2021 để gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ chương trình kiểm tra. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.  

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./.   

 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- CT,  PCT UBNDTP; 

- C, PCVP + CV;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
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