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Số: 291   /GM-UBND 

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

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Kiểm tra, khảo sát thực tế vị trí khu đất đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể dự án: 

Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2019, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế vị trí khu đất 
đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 
hồi đất để thực hiện dự án: Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, 
Tư pháp, Thanh tra,  Cục Thuế và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các phường: Tam Thanh, 
Vĩnh Trại và Hoàng Văn Thụ (giao UBND thành phố Lạng Sơn mời); 

- Đơn vị tư vấn xác định giá đất (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời). 

2. Thời gian, địa điểm  

Từ 14 giờ 00, ngày 22/8/2019 (thứ Năm), các thành phần tập trung tại 
UBND tỉnh xuất phát đi kiểm tra thực tế thực địa hiện trường; 16 giờ 00 làm việc 
tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung làm việc 

Kiểm tra, khảo sát thực tế vị trí khu đất đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể làm 
căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Kè suối Lao 
Ly, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng sơn chuẩn bị hồ sơ, 
tài liệu liên quan phục vụ việc khảo sát và họp thống nhất nội dung tại hội trường; 

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTTH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dường Văn Chiều 
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