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Số:         /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp báo cáo phương án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 

  

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

phương án quy hoạch xây dựng vùng thành phố Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn 2050 với thành phần và thời gian như sau: 

1. Thành phần: 

- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố - Chủ trì; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành uỷ; 

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lạng Sơn; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 

28/9/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn v/v thành lập Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý chợ 

Giếng Vuông. 

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021 (thứ tư) 

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

(số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 
4. Tổ chức thực hiện:  

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị 

tài liệu, nội dung cuộc họp (Hồ sơ, tài liệu: Đã sao gửi trên hệ thống Ioffice) 
- Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã chủ động nghiên cứu báo 

cáo và các tài liệu liên quan, biểu mẫu đã gửi tham gia ý kiến vào báo cáo và 

chuẩn bị nội dung phát biểu tại cuộc họp. 

* Lưu ý: Các thành phần tham dự cuộc họp thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị các thành phần tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./.   
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Hoàng Quân 
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