
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày     tháng      năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tài trợ chi phí lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 
 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức 

cuộc họp xem xem xét tài trợ chi phí lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 với 

thành phần, thời gian và điạ điểm như sau:  

1. Thành phần: 

- Mời Lãnh đạo các sở: Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Mời Thường trực HĐND thành phố; 

- Mời đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ trì; 

- Lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; 

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

- Tập đoàn FLC - Đơn vị tài trợ chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch 

(đề nghị phòng Quản lý đô thị mời). 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 09/6/2021 (Thứ tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND-UBND thành phố 

(số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

Để cuộc họp đạt kết quả cao, UBND thành phố đề nghị:  

- Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị hồ sơ dự toán chi phí lập Điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050, tỷ lệ 1/10.000. 

- Tập đoàn FLC cho ý kiến cụ thể về hình thức tài trợ, số tiền tài trợ. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP ; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Đặng Quốc Minh 
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