
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:         /GM-UBND    TP. Lạng Sơn,  ngày        tháng 02 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 
Về việc vận động, tuyên truyền các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 – Km18) 
 

 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức vận động, 

tuyên truyền các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

4B (đoạn Km3+700 – Km18), với nội dung cụ thể sau: 

I. Thành phần. 

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

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố; 

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh (Đại diện Chủ đầu tư); 

- Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh; 

- Khối trưởng khối 8, phường Đông Kinh; 

- Hộ ông Hoàng Văn Sắm (Đề nghị Trung tâm PTQĐ mời giúp). 

II. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 20/02/2023 (Thứ Hai). 

- Địa điểm: Tại gia đình ông Hoàng Văn Sắm. Địa chỉ: Tổ 3, khối 8, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

III. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

thu hồi đất các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Đề nghị các đơn vị tham dự tập trung tại UBND thành phố trước 10 phút. 

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

 

 

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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