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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Quảng Lạc,  

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới 

Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn 

thiện đồ án quy hoạch theo quy định. Để hồ sơ bảo đảm đủ điều kiện trước khi 

tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, trình xin ý kiến 

Thường trực Thành uỷ, 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-QĐi/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 đồ án Quy hoạch chi tiết Khu 

dân cư mới xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 với thành phần, thời 

gian, địa điểm như sau: 

I. Thành phần 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đồng chí Đặng Quốc Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

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

và Môi trường, Kinh tế, Văn hoá – Thông tin, Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Sở Xây dựng; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn;  

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng FADCO (đơn vị tư vấn lập quy hoạch); 

- Công ty cổ phần Tập đoàn DANCO (đơn vị tài trợ chi phí lập quy hoạch); 

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

- Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc; 

II. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/9/2022 (Thứ Ba) 

III. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND-UBND thành phố, 

tại số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 
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Để cuộc họp đạt kết quả cao, UBND thành phố đề nghị: 

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng FADCO trình chiếu, báo cáo nội 

dung đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỷ 

lệ 1/500. 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

mời giúp đơn vị tư vấn và đơn vị tài trợ chi phí lập Quy hoạch Khu dân cư mới 

Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

- Các thành phần dự họp nghiên cứu, cho ý kiến về lĩnh vực ngành quản lý. 

 (Gửi kèm hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Quảng Lạc, thành 

phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 trên hệ thống ioffice và các tài liệu có liên quan) 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên và 

bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định./. 
 

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 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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