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GIẤY MỜI 

Dự kiểm tra thực tế, xác minh hiện trạng sử đụng đất  

tại Dự án Khu A - Tái định cư I Mai Pha 

 
 

Thực hiện Thông báo số 373/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2021 và 

kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý II/2021. UBND thành 

phố Lạng Sơn tổ chức buổi kiểm tra tại thực địa với thành phần, thời gian và địa 

điểm như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư); 

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

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố; 

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

- Lãnh đạo UBND xã Mai Pha. 

2. Nội dung: Kiểm tra thực tế, xác minh rõ hiện trạng, nghiên cứu đối 

chiếu với các quy định pháp luật về đất đai, thừa kế tài sản, thực tế quản lý sử 

dụng đất, hiện trạng công trình, hoàn cảnh các gia đình liên quan từ đó thống 

nhất đề xuất phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo 

đúng với quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế đối với trường hợp 

gia đình ông Trương Văn Cải và bà Lã Thị Kim Hoa (tại dự án Khu A - tái định 

cư I Mai Pha) 

3. Thời gian và địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút ngày 19/7/2021 (thứ hai). Đề 

nghị các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND xã Mai Pha để đi kiểm tra thực 

địa tại dự án Khu A - Tái định cư I Mai Pha. 

4. Tổ chức thực hiện 

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

đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hồ sơ phục vụ buổi 

kiểm tra tại thực địa. 

javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);
javascript:getDcmVanBanChiDaoLogDetail(1,0);


2 

- Đề nghị các thành phần tham dự buổi kiểm tra tại thực địa chủ động 

phương tiện. 

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. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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