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     TP. Lạng Sơn,  ngày       tháng 3 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất để  

thực hiện Dự án: Xây dựng nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám,  

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 

dự án: Xây dựng nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. Ban Cưỡng chế thu hồi đất tổ chức vận động, tuyên truyền, 

thuyết phục đối với người bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án với thành 

phần, thời gian và địa điểm, cụ thể như sau: 

 I. Thành phần: 

- Trưởng, Phó Ban và các thành viên Ban Cưỡng chế theo Quyết định số       

507/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố;  

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- UBND phường Chi Lăng; Trưởng Công an phường; Chủ tịch Hội CCB 

phường; Chủ tịch Hội Nông dân phường; Chủ tịch Hội Phụ nữ phường và Bí thư 

Đoàn phường (đề nghị UBND phường Chi Lăng mời giúp).  

- 02 hộ gia đình, cá nhân: Hộ ông Trình A Đô và bà Trình Thị Bê (Có Giấy 

mời riêng đề nghị UBND phường Chi Lăng giao cho các hộ gia đình, cá nhân). 

II. Thời gian và địa điểm:  

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư). 

2. Địa điểm: Phòng họp 2, tầng 2 trụ sở UBND phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm PTQĐ thành 

thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung đối thoại và ghi Biên bản làm việc. 

Kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP, QTM; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Dương Công Dũng 
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