
 

 

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 4 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xin ý kiến phương án phá dỡ công trình vi phạm đối với  

ông Nguyễn Duy Hưng (Cục thuế cũ) 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp xin ý kiến 

phương án phá dỡ công trình vi phạm đối với ông Nguyễn Duy Hưng (Cục thuế 

cũ) với các thành phần, thời gian, địa điểm như sau:  

 I. THÀNH PHẦN MỜI: 

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

- Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị; 

- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại;  

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

- Đại diện đơn vị tư vấn lập phương án (Phòng Quản lý đô thị mời). 

II. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 28/4/2022 (Thứ Năm).  

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

- Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị hồ sơ, báo cáo và ghi biên bản cuộc họp. 

- Đề nghị các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian, địa điểm 

và thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID theo quy định./. 

 
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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