
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:         /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét về một số khó khăn, vướng mắc trong lập Điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 

  

Thực hiện Kết luận số 504-KL/TU ngày 02/4/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ Tại kỳ họp chuyên đề, ngày 01/4/2022 và Thông báo số 146/TB-UBND 

ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng chống dịch COVID-

19 tại thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố tổ chức cuộc họp xem xét về một số 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 với thành phần, thời gian, địa 

điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Mời đại diện Lãnh đạo các sở: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

- Đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài 

nguyên & Môi trường, Văn hoá - Thông tin, Kinh tế; 

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

hoạch chung (Phòng QLĐT mời giúp); 

- Lãnh đạo Nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Quy 

hoạch đô thị - Viện Nhà ở và Công trình công cộng (Lãnh đạo hai đơn vị) 

(Phòng QLĐT mời giúp); 

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

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29/4/2022 (thứ sáu). 

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: 

- Đề nghị Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô 

thị - Viện nhà ở và Công trình công cộng báo cáo về tiến độ thực hiện đồ án. 

- Phòng Quản lý đô thị báo cáo về khó khăn vướng mắc trong quá trình 

triển tham mưu triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 
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thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn 

bị tài liệu liên quan. 

- Sở Xây dựng cho ý kiến về trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và thẩm 

quyền phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 2045, tỷ lệ 

1/10.000 trên toàn bộ quy mô diện tích thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. 

- Các thành phần tham dự tham gia ý kiến về lĩnh vực ngành quản lý. 

- Văn phòng HĐND – UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cuộc họp. 

Đề nghị các thành phần tham dự cuộc họp thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh covid 19 theo quy định của Bộ Y tế. 

(gửi kèm Dự thảo báo cáo UBND tỉnh và các văn bản liên quan trên hệ thống 

mạng VNPt-iOffice) 

UBND thành phố 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 ; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Quốc Minh 
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