
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 7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp thông qua Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 

13/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 

2021 - 2025 và những năm tiếp theo 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp thông 

qua kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 13/4/2021 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công 

tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm 

tiếp theo với thành phần, nội dung, thời gian như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo UBND thành phố (đ/c Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch); 

 - Lãnh đạo UB.MTTQVN thành phố;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài Nguyên và Môi trường, Nội vụ, 

Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Thanh tra, Tư pháp, Công an thành 

phố, Ban QLDA ĐTXD, Đội Quản lý TTĐT, Trung tâm VH-TT, Chi cục thuế 

thành phố; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND; 

 - Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

 2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2021 (thứ ba). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố 

4. Nội dung: Thông qua Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, 

ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 

2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Gửi kèm dự thảo Kế hoạch trên mạng 

VNPT-iOffice). 

(Giao phòng Quản lý đô thị chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp) 

 UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CVP;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
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