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GIẤY MỜI 

Làm việc với Cục B01 - Bộ Công an về khu đất do Tổng cục V 

 quản lý, sử dụng tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình  
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2021 và Công văn số 5983/B01-

P11 ngày 24/12/2020 của Cục B01 - Bộ Công an về việc đăng ký lịch làm việc 

với UBND tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị chức năng liên quan của tỉnh Lạng 

Sơn về khu đất của Tổng cục V tại Mẫu Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức 

cuộc làm việc với các thành phần sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình và các phòng, đơn vị liên quan, 

UBND xã Mẫu Sơn (do UBND huyện mời); 

- Lãnh đạo Cục B01 và các phòng, ban chức năng (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Kinh tế. 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn. 

2. Nội dung: làm việc, trao đổi thông tin, tiến độ, lộ trình thực hiện dự án 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; nhu cầu và quy hoạch sử dụng đất của tỉnh tại 

Khu du lịch Mẫu Sơn liên quan đến khu đất Tổng cục V. 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 04/3/2021 (thứ 

Năm), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo về quá trình quản lý, sử 

dụng khu đất và quy hoạch sử dụng đất liên quan đến khu đất Tổng cục V. 

b) UBND huyện Lộc Bình chuẩn bị báo cáo tiến độ, lộ trình thực hiện 

phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Quần thể khu du lịch 

sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Mẫu 

Sơn. 
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c) Sở Xây dựng chuẩn bị báo cáo tiến độ, lộ trình thực hiện quy hoạch 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. 

d) Các thành phần dự họp chuẩn bị thông tin, báo cáo các nội dung theo 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

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(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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