
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng   9  năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

kiểm tra lại mốc giới, ranh giới thu hồi đất theo Quyết định số 1080/QĐ-

UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh (lần 2) 

 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-UBND ngày 23/12/2019 của 

Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 846/VPCP-V.I ngày 06/02/2020 của Văn 

phòng Chính phủ, ngày 26/8/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra lại 

mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bi ̣ thu hồi theo Quyết điṇh số 

1808/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Trên cơ sở lịch làm việc với Đoàn công tác đã được thống nhất, UBND 

tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự làm việc như sau: 

I. Thành phần: 

1. Đoàn công tác thành lập tại Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT ngày 

26/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì; 

2. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

3. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn (các phòng, ban liên 

quan của thành phố do UBND thành phố mời); 

4. Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (cán 

bộ địa chính phường và khối trưởng khối 2 phường Vĩnh Trại do UBND phường mời); 

5. Đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án: Tiểu khu tái định cư Khối 

2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (các bà: Vũ Bích Vân, 

Vũ Thị Sơn, Nguyễn Thị Phượng, Dương Thị Nhịt, Ong Thị Thụy; có Giấy mời riêng). 

II. Nội dung, thời gian, địa điểm: 

1. Nội dung 1: Họp thống nhất nội dung kiểm tra. 

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 14/9/2020; 

- Địa điểm: tại trụ sở UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung 2: Tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới tại 

thực địa Dự án. 

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 14/9/2020 (trong trường hợp ngày 

14/9/2020 chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện từ 08 giờ 00 phút ngày 15/9/2020). 
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- Địa điểm: tại thực địa khu đất dự án Tiểu khu tái định cư Khối 2, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  

III. Công tác chuẩn bị 

1. Đại diện các cơ quan tham dự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự. 

3. UBND phường Vĩnh Trại chuẩn bị địa điểm phòng họp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và 

thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Thành phần mời họp (từ 1 đến 4); 

- Đoàn CT 1882 (TC QLĐĐ-Bộ TNMT); 

- Chủ tịch, các Phó UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng: KT, THNC, HC-QT, BTCD; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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