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     GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc  

đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 12/2019) 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2019, UBND tỉnh tổ chức họp 

chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

công tác giải phóng mặt bằng với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Xây dựng , Giao thông vâṇ tải , Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp: Liên danh Công ty cổ phần Xây 

dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh, Công ty cổ phần 

Khu trung chuyển Lạng Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn, 

Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng 

Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư NNP và Công ty cổ phần CDC Hà Nội. 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00’, ngày 27/12/2019 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì , phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổng hơp̣ báo cáo của các huyện , thành phố về những khó khăn, vướng mắc; đánh 

giá kết quả, sự chuyển biến so với kỳ họp tháng trước trong công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại kỳ họp 

chuyên đề tháng 11/2019; dự kiến, đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng 

mắc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp. 

- Các huyện báo cáo giải trình lý do không báo cáo, đăng ký danh sách dự 

án thuộc diện theo dõi công tác giải phóng mặt bằng hằng tháng theo đúng chỉ đạo 

của UBND tỉnh, không có báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

trên địa bàn huyện tháng 12/2019. 

- Các sở, ngành, cơ quan chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi 

trường để cập nhật tài liệu chính thức; nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (Tài liệu họp chính thức sẽ được cập nhật trên hệ 
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thống máy tính tại phòng họp). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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