
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG TVGQĐ 

  

Số:            /GM - HĐTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện chương trình công tác, Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thành 

phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp tư vấn giải quyết đơn để xem xét vụ việc của 

ông Lộc Văn Huấn với nội dung cụ thể sau:  

I. Thành phần: 

1. Các Sở, ban ngành tỉnh: 

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành phố: 

- Đồng chí Dương Công Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ 

tịch HĐTV giải quyết đơn;  

- Thành phần mời dự họp: Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo 

UBKT Thành ủy; Lãnh đạo UBMTTQ thành phố; Lãnh đạo Hội Nông dân 

thành phố;  

- Các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định số 

4807/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND thành phố về việc kiện toàn 

Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thành phố Lạng Sơn (Chánh Thanh tra TP, 

Trưởng phòng TNMT, Trưởng phòng QLĐT, Trưởng phòng Tư pháp, Giám 

đốc TTPTQĐ; Lãnh đạo Công an TP, Lãnh đạo VP HĐND-UBND - Trưởng 

Ban TCD thành phố, Thư ký HĐTV); 

- Đại diện Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Viện kiểm sát thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; 

- Lãnh đạo và cán bộ địa chính UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

II. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022 (Thứ Tư). 

III. Địa điểm: Tại phòng II – Trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, địa chỉ 

số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  



IV. Nội dung: Họp tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của ông Lộc Văn 

Huấn trú tại số 14A, tổ 2, khối 14, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

V. Tổ chức thực hiện: Giao Thanh tra thành phố chuẩn bị báo cáo, hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc chuyển đến Văn phòng HĐND thành phố để 

gửi các thành phần nghiên cứu trước và phô tô phát tài liệu tại cuộc họp cho 

các thành phần tham dự. 

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

chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 

Trân trọng kính mời các đồng chí bố trí thời gian dự họp theo đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lưu: VT+TTr+TCD. 

        

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Dương Công Dũng 
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