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GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

giao đất, quyết toán hoàn thành dự án và một số công việc còn tồn đọng liên 

quan đến dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 

Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn;  

- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

2. Nội dung: Xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

giao đất, quyết toán hoàn thành dự án và một số công việc còn tồn đọng liên quan 

đến dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 

21/8/2020 (thứ Sáu), tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những tồn tại vướng mắc trong việc 

thu hồi, giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

- Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả lập hồ sơ hoàn công các công trình 

hạ tầng kỹ thuật đối với dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

- Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội báo cáo công tác lập hồ sơ hoàn 

công, thủ tục quyết toán dự án và các nội dung còn khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến dự án. 

(Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo, gửi tài liệu file 

điện tử về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 19/8/2020 để tổng hợp gửi 

các thành phần dự họp nghiên cứu trước; in ấn 15 bản tài liệu phát tại cuộc họp). 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, HC-QT, THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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