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_____________________________________ 

  TP. Lạng Sơn, ngày 08  tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có vi phạm liên quan đến rà soát, thống kê, 

thẩm định số liệu diện tích đất lúa của Dự án khu đô thị mới Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn 

 

     Căn cứ Thông báo số 231/TB-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp xem xét các nội dung theo báo cáo của Thanh tra tỉnh liên quan đến Dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; 

UBND thành phố tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có 

vi phạm liên quan đến rà soát, thống kê, thẩm định số liệu diện tích đất lúa của 

Dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

* Thành phần mời: 

- Chủ tịch UBND thành phố (chủ trì cuộc họp); 

- Mời Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy; 

- Mời Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; 

- Mời Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường 

thành phố; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ; 

- Chủ tịch UBND xã Mai Pha; 

* Thành phần triệu tập 

- Ông Hoàng Thế Hiên, nguyên Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố (đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường mời); 

- Ông Trần Đức Thọ, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường (nay là Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố). 

- Đề nghị Chủ tịch UBND xã Mai Pha mời các cá nhân sau: 

+ Ông Phan Thanh Lương, nguyên Chủ tịch UBND xã Mai Pha (nay là Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Pha); 

+ Ông Hoàng Văn Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mai Pha (đã nghỉ 

hưu); 

+ Bà Lý Thị Nguyệt, nguyên công chức Địa chính – Xây dựng xã Mai 

Pha (nay là công chức Địa chính – Xây dựng phường Vĩnh Trại); 



+ Ông Trần Xuân Ái, nguyên công chức Văn phòng – Thống kê xã Mai 

Pha (nay là Phó bí thư Đảng ủy xã Mai Pha); 

+ Ông Lê Văn Tuấn, nguyên công chức Địa chính – Xây dựng xã Mai Pha 

(nay là công chức Địa chính – Xây dựng phường Đông Kinh); 

+ Bà Kiều Thị Thúy Hường, nguyên công chức Tài chính – Kế toán xã 

Mai Pha (nay là công chức Tài chính – Kế toán phường Vĩnh Trại); 

+ Bà Vy Thị Tiên, nguyên công chức Văn hóa – Xã hội xã Mai Pha (đã 

nghỉ hưu); 

+ Ông Đinh Công Trình, nguyên cán bộ quản lý đô thị xã Mai Pha (nay là 

cán bộ quản lý đô thị xã Hoàng Đồng). 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09/11/2022 

3. Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Họp kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có 

vi phạm liên quan đến rà soát, thống kê, thẩm định số liệu diện tích đất lúa của 

Dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Các tập thể: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND 

xã Mai Pha:  

Chuẩn bị bản kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể liên quan đến 

việc rà soát, thống kê, thẩm định hồ sơ dự án có sử dụng đất dẫn đến sai số liệu 

diện tích đất lúa của Dự án khu đô thị mới Mai Pha. 

5.2. Các cá nhân: Ông Phan Thanh Lương (nguyên Chủ tịch UBND xã 

Mai Pha); ông Hoàng Văn Tuấn (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mai Pha); 

ông Trần Đức Thọ (nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường); ông 

Hoàng Thế Hiên (nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường):  

Chuẩn bị bản kiểm điểm trình bày tại cuộc họp, trong đó nêu rõ hành vi vi 

phạm, trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc rà soát, thống kê, thẩm định 

hồ sơ dự án có sử dụng đất dẫn đến sai số liệu diện tích đất lúa của Dự án khu đô 

thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tự nhận hình thức kỷ luật. 

5.3. Phòng Nội vụ thành phố: Chuẩn bị tài liệu, nội dung họp kiểm 

điểm, hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm sau cuộc họp. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như TP mời; 

- CPVP, CV THNC; 

- Lưu HS kiểm điểm; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 

 

 
 

 

Lăng Thị Trịnh 
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