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GIẤY MỜI 

Họp xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Thực hiện Công văn số 164/VP-KT ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các phường 

Chi Lăng, Đông Kinh và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của 

UBND thành phố về Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ 

án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND thành phố (sau đây gọi tắt là HĐTĐ). 

Để bảo đảm hồ sơ đủ điều kiện trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ 

Thành uỷ theo quy định tại điểm 5.6, khoản 5, mục I, Phần II và Thường trực 

Thành uỷ  theo quy định tại khoản 5, mục II, Phần II Quyết định số 735-QĐ/TU 

ngày 10/10/2019 của Thành uỷ Lạng Sơn Quy định về những nội dung Ban 

Thường vụ, Thường trực Thành uỷ thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến thuộc 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xem xét 

nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đ/c Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội 

động thẩm định, chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình - 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,  

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá - Thông tin thành phố; Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thành phố; 

- Chủ tịch UBND phường Đông Kinh; 

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

- Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC - đơn vị tư vấn 

(Đề nghị phòng Quản lý đô thị mời giúp). 

2. Thời gian và địa điểm: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/7/2022 (Thứ 



2 

 

Hai), tại phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc họp. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị ý kiến góp 

ý theo lĩnh vực quản lý. 

(Gửi kèm hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 trên hệ thống Ioffice) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thành 

phần, 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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