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GIẤY MỜI 

Họp xem xét tình hình thực hiện và giải pháp bảo vệ thi công dự án: 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp 

xem xét tình hình thực hiện và giải pháp bảo vệ thi công dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư và dân cư Mỹ Sơn với nội dung như sau:  

 I. THÀNH PHẦN: 

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

- Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; phòng 

Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Tư pháp, phòng Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố, Trung tâm VH-TT, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Chủ tịch UBND, công chức ĐC - XD phường Vĩnh Trại; 

- Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Trại (đề nghị UBND phường Vĩnh Trại mời); 

- Bí thư, Trưởng khối 9 phường Vĩnh Trại (đề nghị UBND phường Vĩnh Trại mời); 

- Đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 

 - Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 30/11/2022 (Thứ 

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

 III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN:  

- Giao Ban QLDA ĐTXD thành phố thành phố chuẩn bị tài liệu, báo cáo tình hình 

thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn phục vụ cuộc họp. 

- UBND phường Vĩnh Trại chuẩn bị Phương án tổ chức bảo vệ thi công xây 

dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn . 

Kính mời các thành phần tham dự./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Hoàng Văn Đức 
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