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TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 210/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Họp về Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh  

_____  
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần  
 - Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì; 
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
Nội vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 
 2. Thời gian, địa điểm 
Thời gian 14 giờ 00 ngày 27/6/2018 tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 
3. Nội dung 
Xem xét kiến nghị của Chi nhánh Đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản 

Lạng Sơn, thuộc Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 Hải Dương về việc điều 
chỉnh quy hoạch lô đất D18, liên quan đến Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 
18/01/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chức năng một số khu đất thuộc 
Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Tân Thanh.  

4. Phân công nhiệm vụ 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3375/VP-KTN này 
09/10/2017. 

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc xử lý đối với 
Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Về quy hoạch, về chuyển mục đích 
sử dụng đất...). 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị các ý kiến phát biểu theo chức năng, 
nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KTN, TH, HC-QT; 
- Lưu: VT. KTN (NNT) 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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