
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:       /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thông qua chủ trương đầu tư và phương án thiết kế công trình: 

Tu bổ, tôn tạo lịch sử Bia và Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ,  

thành phố Lạng Sơn 

 

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

qua chủ trương đầu tư và phương án thiết kế công trình Tu bổ, tôn tạo lịch sử Bia 

và Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn với thành phần, địa 

điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

- Mời Đồng chí Bí Thư Thành uỷ (có giấy mời riêng); 

- Mời Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố, chủ trì;  

- Mời Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, 

Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - thông tin, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 

phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

thành phố; 

- Mời Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (đơn vị tài trợ); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Thành ủy; 

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

- Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

- Ban Quản lý di tích đền Tả Phủ; (Đề nghị UBND phường Hoàng Văn 

Thụ mời); 

- Đơn vị tư vấn thiết kế. (Đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời). 

II. THỜI GIAN: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/5/2022 (thứ Sáu). 

III. ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố phối hợp với các đơn vị liên 

quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc họp. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị phòng họp, biển tên và 

các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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