
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:         /GM-UBND 

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 thông qua phương án di chuyển đường điện thuộc  

dự án Khu đô thị mới Bến Bắc 

  

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

thông qua phương án di chuyển đường điện thuộc dự án Khu đô thị mới Bến 

Bắc với thành phần, địa điểm và thời gian như sau: 

I. Thành phần: 

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

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Điện lực thành phố Lạng Sơn; 

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

nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển Quỹ đất; 

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

- Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh; 

- Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa (đề nghị TTPTQĐ mời); 

- Đơn vị tư vấn thiết kế (đề nghị TTPTQĐ mời). 

II. Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút, ngày 13/6/2022 (thứ Hai). 

III. Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

V. Tổ chức thực hiện: 

Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với đơn vị liên 

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

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./.   
  

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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