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     TP. Lạng Sơn,  ngày       tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra đầu tư xây dựng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng  

(Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Thông báo số 300/TB-ĐKT ngày 23/9/2022 của Đoàn Kiểm tra 

số 1  (Theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thành lập đoàn kiểm tra và ban hành kế hoạch kiểm tra các dự án đầu 

tư xây dựng năm 2022) về việc kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tháng 9/2022. 

UBND thành phố mời các thành phần tham gia cùng Đoàn kiểm tra với nội dung 

như sau: 

 I. Thành phần: 

- Ông Đặng Quốc Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng, ban thành phố: Tài nguyên và Môi trường; Quản lý 

đô thị; Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm PTQĐ; Ban QLDA ĐTXD. 

- Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh; 

- Các đơn vị nhà thầu (Đề nghị Ban QLDA ĐTXD chuyển giấy mời); 

II. Thời gian và địa điểm:  

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2022 (Thứ tư). 

2. Địa điểm: Tại địa điểm kiểm tra (Đề nghị các thành phần có mặt tại 

thực địa trước 15 phút). Sau khi kiểm tra thực địa, dự làm việc tại phòng họp II, 

trụ sở HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn. 

III. Nội dung chuẩn bị: 

Giao Ban QLDA ĐTXD chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra.  

Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

buổi làm việc. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP, QTM; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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