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GIẤY MỜI 

Thông qua phương án Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, công trình  

thoát nước Km3+312 - Km6+100, đường ĐH.99, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 2) 

và các tuyến đường khu Cửa Bắc, phường Chi Lăng 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố mời các đơn vị liên 

quan tổ chức cuộc họp thông qua phương án Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường 

và công trình thoát nước Km3+312 - Km6+100, đường ĐH.99, thành phố Lạng 

Sơn (giai đoạn 2) và các tuyến đường khu Cửa Bắc, phường Chi Lăng với thành 

phần, thời gian, địa điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

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

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - 

Kế hoạch; 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 28/02/2023 (Thứ ba) 

1. Nội dung 1: Từ 8 giờ 00 phút - 9 giờ 30 phút: Xem xét Phương án 

sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình thoát nước Km3+312 - 

Km6+100, đường ĐH.99, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 2) 

- Thành phần mời: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng; 

+ Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn (phòng 

QLĐT mời giúp). 

2. Nội dung 2: Từ 9 giờ 40 phút: Xem xét Phương án Cải tạo mặt đường 

và hệ thống thoát nước các tuyến đường khu Cửa Bắc, phường Chi Lăng. 

- Thành phần mời: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND phường Chi Lăng; 

+ Đơn vị tư vấn (phòng QLĐT mời giúp). 

III. ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

- Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

báo cáo và tài liệu liên quan thực hiện trình chiếu phục vụ cuộc họp. 
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- UBND xã Hoàng Đồng, phường Chi Lăng xem xét chuẩn bị nội dung đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung phương án. 

(Gửi kèm giấy mời báo cáo đề xuất phương án) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP (b/c); 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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