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GIẤY MỜI 
Họp giải quyết những tồn tại của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV,  

thành phố Lạng Sơn 
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp 
với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 
-  Đồng chí Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tổ công tác kiểm tra, xem xét xử lý quỹ đất 12% của các dự án khu đô thị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 
của UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 
2. Nội dung: Họp xem xét kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý quỹ đất 12% của 

Tổ công tác theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh 
và các tồn tại của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 21/5/2018 (thứ Hai). 
4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 
5. Công tác chuẩn bị: 
- Sở Xây dựng chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý quỹ đất 12% 

và các tồn tại của dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 
- Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội chuẩn bị các ý kiến đề xuất, kiến 

nghị. 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp chuẩn bị báo cáo theo 

chức năng, nhiệm vụ. 
(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần mời họp) 

Kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần và thời gian, địa 
điểm trên./. 

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

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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