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GIẤY MỜI 

Họp thông qua Kế hoạch, phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

để thực hiện dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, 

thành phố Lạng Sơn (Trường hợp hộ bà Tô Thị Thanh) 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp thông qua 

Kế hoạch, phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Điều 

chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn với nội 

dung như sau:  

I. Thành phần 

- Mời đại diện Công an tỉnh; 

- Mời Đại diện Đài PT – TH tỉnh; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND thành phố; 

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

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra thành phố, phòng Tài chính – Kế 

hoạch, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Công an thành phố, Đội 

Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hoá – Thể thao; 

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Lãnh đạo Công ty CP cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Điện lực thành phố; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ và cán bộ địa 

chính xã Hoàng Đồng; 

- Trưởng Công an xã Hoàng Đồng; 

- Các đoàn thể chính trị xã Hoàng Đồng (đề nghị UBND xã Hoàng Đồng mời); 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Mời Luật sư đại diện của hộ Bà Tô Thị Thanh (Trung tâm PTQĐ mời 

giúp). 

II. Thời gian, địa điểm  

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10/12/2022 (Thứ bảy) 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn 
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III. Nội dung 

Thông qua kế hoạch, phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Tô 

Thị Thanh.  

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chuẩn bị dự thảo kế 

hoạch, phương án cưỡng chế và ghi biên bản cuộc họp. 

- Giao UBND xã Hoàng Đồng báo cáo phương án cưỡng chế của xã. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 

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 
 

 

 
Hoàng Văn Đức 
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