
 

GIẤY MỜI 
Họp xin ý kiến các Sở ngành liên quan vụ việc bà Nguyễn Thị Biện khiếu nại 

công tác bồi thường, GPMB đường QL 1A và xin ý kiến liên quan đến hồ sơ 

cấp giấy CNQSD đất cho Sân bay Mai Pha thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn   
 

  

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

kiến các Sở ngành liên quan vụ việc bà Nguyễn Thị Biện khiếu nại công tác bồi 

thường, GPMB đường QL1A và xin ý kiến vướng mắc liên quan đến nội rà soát hồ 

sơ cấp GCNQSD đất khu đất sân bay Mai Pha, cụ thể như sau: 

I. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Tòa án tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

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

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

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

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

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Thanh tra thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP; 

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

- Lãnh đạo UBND xã Mai Pha. 

II. Thời gian:  

1. Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút, ngày 05/7/2022 (Thứ Ba): họp 

xin ý kiến các Sở ngành liên quan vụ việc bà Nguyễn Thị Biện khiếu nại công tác 

bồi thường, GPMB đường QL1A.  

- Thành phần mời: Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

2. Từ 15 giờ 30 phút, ngày 05/7/2022 (Thứ Ba): Họp xin ý kiến liên quan đến 

hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho Sân bay Mai Pha thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn  

(Quyết định số 1806/QĐ-UB-XD ngày 26/10/1998 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

- Thành phần mời: đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. 
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3 Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến - trụ sở UBND thành phố (số 02 

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

4. Tổ chức thực hiện: 

Giao Thanh tra thành phố (vụ việc bà Biện), phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố (vụ việc giấy CNQSD đất cho Sân bay Mai Pha thuộc Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn) chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan và ghi biên 

bản cuộc họp. 

(Dự thảo Báo cáo được gửi kèm theo Giấy mời) 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự theo thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP (b/c); 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh  
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