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Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động công dân tại dự án  

Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Quyết định số 556-QĐ/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Lạng Sơn về việc thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động công 

dân đang khiếu nại đông người tại Hà Nội đối với dự án Chỉnh trang, phát triển 

đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại và dự án Khu đô thị 

mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 

14/6/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tuyên truyền, vận động công 

dân tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố tổ chức họp triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động 

công dân tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn với thành 

phần, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần tham dự: 

- Mời Thường trực Thành ủy; 

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ; 

- Đồng chí Trưởng Công an thành phố; 

- Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Đồng chí Dương Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

- Các đồng chí lãnh đạo cơ quan đoàn thể, phòng ban, đơn vị của thành 

phố là thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 556-QĐ/TU ngày 07/6/2022. 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các đồng chí là thành viên 

nhóm, tổ tuyên truyền vận động của UBND các phường, xã Hoàng Văn Thụ, 

Chi Lăng, Vĩnh Trại, Tam Thanh, Hoàng Đồng, Đông Kinh theo Kế hoạch số 

103/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn  (Đề nghị 

UBND các phường, xã mời giúp). 

II. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18/6/2022 (Thứ Bẩy). 

III. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

IV. Tổ chức thực hiện: 
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- Công an thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và 

triển khai tại cuộc họp.  

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị phòng họp và các điều 

kiện phục vụ cuộc họp 

  UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Quân 
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