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     TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc đối thoại với hàng thừa kế thứ nhất gia đình ông Trần Chí Thanh bị 

ảnh hưởng bởi dự án Khu A – Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức cuộc đối thoại 

với hàng thừa kế thứ nhất gia đình ông Trần Chí Thanh bị ảnh hưởng bởi dự án 

Khu A – Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn với thành phần, thời gian 

và địa điểm, cụ thể như sau: 

I. Thành phần: 

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

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

- Lãnh đạo UB MTTQVN thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển 

quỹ đất; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã Mai Pha; 

- Đại diện hộ gia đình ông Trần Chí Thanh (Đề nghị UBND xã Mai Pha mời 

giúp). 

II. Thời gian và địa điểm:  

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2022 (Thứ Năm). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp Ban tiếp công dân, Trụ sở HĐND-UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, 

tài liệu, nội dung đối thoại và ghi Biên bản 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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