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GIẤY MỜI 

Họp xem xét về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 và phương án Quy hoạch 

chi tiết Khu dân cư mới xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

  

 

Thực hiện Thông báo số 53/TB-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về 

thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; Công văn số 311/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 20/02/2023 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc triển khai thực hiện 02 dự án 

cụm công nghiệp: Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và Bắc Sơn 2, huyện Bắc 

Sơn, theo đó có nội dung giao UBND thành phố: “- Đẩy nhanh tiến độ tổ chức 

lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn trong đó bao 

gồm vị trí, ranh giới Cụm công nghiệp Quảng Lạc và một số dự án đã được 

chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021 – 2030 của thành phố Lạng Sơn, làm cơ sở để xem xét, đánh 

giá thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thủ tục thành lập cụm 

công nghiệp theo quy định” và Thông báo số 1146a/TB-UBND ngày 

04/11/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về Kết luận cuộc kiểm tra thực tế 

hiện trạng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn; Trục 

đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc 

Công an tỉnh. UBND thành phố tổ chức cuộc họp xem xét về nội dung điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 

1/10.000 và phương án Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Nội dung 1: Phương án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

- Thường trực HĐND thành phố; 

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

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, 

Tài chính - Kế hoạch;  

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

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

FADCO Việt Nam); 

1.2. Nội dung 2: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 

- Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

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

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường, xã: Chi Lăng, Quảng Lạc, Hoàng Đồng;  

- Đại diện Lãnh đạo các Công ty: (Đề nghị Phòng QLĐT mời) 

+ Công ty TNHH TM XNK Vĩnh Mỹ Việt Nam;  

+ Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật;  

+ Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn;  

+ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nam Thành Phát; 

+ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Trường Hải; 

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

FADCO Việt Nam); 

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

2. Thời gian: 

2.1. Nội dung 1: 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 01/3/2023 (thứ Tư). 

2.2. Nội dung 2: 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 01/3/2023 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND thành phố 

(số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng FADCO Việt 

Nam báo cáo về nội dung, phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 và Phương án Quy 

hoạch chi tiết Khu dân cư mới xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

- Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp. 



 3 

- Các thành phần tham dự tham gia ý kiến về lĩnh vực ngành quản lý. 

- Văn phòng HĐND–UBND thành phố chuẩn bị hội trường và các điều 

kiện phục vụ cuộc họp. 

(Gửi kèm sơ bộ phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 và phương án Quy hoạch chi 

tiết Khu dân cư mới xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; các văn bản 

chỉ đạo có liên quan) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 
 

Đặng Quốc Minh 
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