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GIẤY MỜI 

Xem xét nội dung đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái 

Nà Chuông – Bình Cằm, tỷ lệ 1/2.000 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu vực Nà Chuông 

- Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Luật 

Quy hoạch đô thị năm 2009, trích dẫn: “1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô 

thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này 

có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên 

quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.”. Để hồ sơ bảo đảm đủ điều kiện 

trước khi tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như trình thẩm định, phê 

duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái Nà Chuông – Bình Cằm, tỷ 

lệ 1/2.000, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức, kính mời các cơ quan, đơn vị 

tham dự cuộc họp với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn 

hoá - Thể thao và Du lịch; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Trường chính trị Hoàng Văn Thụ; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Mời Thường trực HĐND thành phố; 

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

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của thành phố: Quản lý đô thị, Tài 

chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa – Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Hợp Thành, Gia Cát, Yên Trạch, huyện 

Cao Lộc; 
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- Lãnh đạo đơn vị tư vấn: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 

TMG Việt Nam - Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương; 

- Lãnh đạo đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn. 

2. Thời gian: Từ 08h00 phút, ngày 12/10/2022 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành phố 

Lạng Sơn, số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Đơn vị tư vấn (Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TMG Việt 

Nam - Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương) trình chiếu, báo cáo về 

hồ sơ đồ án quy hoạch. 

- Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

phục vụ cuộc họp. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị hội trường và các 

điều kiện phục vụ cuộc họp 

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

(Gửi kèm quyết định phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ đồ án đồ án Quy hoạch 

phân khu Khu đô thị sinh thái Nà Chuông – Bình Cằm, tỷ lệ 1/2.000 qua hệ thống 

trực tuyến ioffice) 

UBND thành phố trân trọng kính mời thành phần tham dự đúng thời gian 

và địa điểm./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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