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GIẤY MỜI 

Họp xem xét về nội dung điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán lập 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 Công văn số 2064/VP-THNC 

ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh về trình nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 

2022, theo đó: ”Giao UBND thành phố tổ chức lập điều chỉnh nhiệm vụ Quy 

hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 theo phương án 

sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng 

Sơn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định; đồng thời tiếp tục kêu gọi 

nguồn vốn xã hội hoá bổ sung chi phí lập Đồ án quy hoạch trên; trình UBND 

tỉnh xem xét sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đảm bảo các 

điều kiện theo quy định”. UBND thành phố tổ chức cuộc họp xem xét về về nội 

dung điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

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

- Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở , Kế hoạch & Đầu tưtỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

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

- Lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, 

Tài chính - Kế hoạch, 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 (Đề nghị 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: 08 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022 (thứ Sáu). 
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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 nội dung điều chỉnh nhiệm 

vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, 

tỷ lệ 1/10.000. 

- Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cuộc 

họp. 

- 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 theo quy định. 

(Gửi kèm hồ sơ điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập quy 

hoạch (theo hai phương án: phương án 1 trên toàn bộ địa giới hành chính thành 

phố và huyện Cao Lộc; phương án 2 đã trừ đi phần diện tích đo đạc, khảo sát 

tại đồ án Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000) các văn bản pháp lý có liên quan qua hệ thống 

mạng VNPT-iOffice) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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