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Số: 130 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 08   tháng 4 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Lộc I + II và Phú Lộc III 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh. 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và bộ phận chuyên môn có liên quan. 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và Công ty cổ 
phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng  Phú Lộc. 

2. Nội dung: Xem xét tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện và giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây 
dựng Khu đô thị Phú Lộc I+II và Phú Lộc III. 

3. Thời gian, địa điểm  

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 11/4/2019 (thứ Năm), tại 
phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng 
Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và Công ty cổ phần Tập 
đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên 
quan phục vụ nội dung họp theo nội dung Công văn số 1185/VP-KTN ngày 
29/3/2019 ( Tài liệu chuẩn bị 20 bản). 

b) Các thành phần dự họp chuẩn bị thông tin, báo cáo các nội dung liên 
quan, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, HC-QT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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