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GIẤY MỜI 
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(Ngày 14 tháng 3 năm 2019) 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 3 năm 2019, Chủ 
tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp để xem xét, quyết định các nội dung thuộc 
thẩm quyền, cụ thể:  

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình 

1. Báo cáo số 51/BC-SKHĐT ngày 31/01/2019 về giải quyết kiến nghị 
về xác định nộp tiền sử dụng đất và ưu đãi đầu tư đối với dự án Khách sạn, sân 
golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn, 
Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

II. Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

2. Tờ trình số 69/TTr-STNMT ngày 25/02/2019 về việc phê duyệt giá đất 
cụ thể để tính giá trị quỹ đất 12% nhà đầu tư dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, 
thành phố Lạng Sơn phải nhà đầu tư thanh toán với tỉnh. 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ 
phần Bất động sản Hà Nội. 

3. Báo cáo số 18/BC-STNMT ngày 10/01/2019 về kết quả xem xét việc 
mở rộng diện tích đất Trường Mầm non tư thục Đông Kinh, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn. 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Lạng Sơn. 

III. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  

4. Báo cáo số 24/BC-BQLKKCK ngày 29/01/2019 về xử lý đơn ông 
Liễu Văn Đồng, Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt Tân Thanh, huyện Văn Lãng 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông 
vận tải, Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác 
xã,UBND huyện Văn Lãng 
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IV. Sở Xây dựng trình 

5. Báo cáo số 17/BC-SXD ngày 25/01/2019 kết quả thẩm định điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (dự 
án Tổ hợp khách sạn, văn phòng làm việc của Công ty TNHH MTV Nguyên 
Khang tại khối 9, phường Đông Kinh). 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, 
UBND thành phố Lạng Sơn. 

6. Báo cáo số 32/BC-SXD ngày 20/02/2019 về kết quả thẩm định điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (dự án Phòng khám đa khoa Thiên Ngọc Lan và 
kết hợp ở hộ gia đình của Công ty Cổ phần Dược và vật tư y tế Thiên Ngọc 
Lan). 

Mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30, ngày 14/3/2019 (thứ Năm). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng 
tâm cần xin ý kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; gửi Văn phòng 
UBND tỉnh 09 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất 
trong buổi sáng ngày 10/3/2019. 

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu 
được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.  

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo Giấy mời này. Văn phòng UBND tỉnh đã 
chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để  đại biểu nghiên cứu, theo dõi. 

Trân trọng kính mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, các cơ quan dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp và cơ quan trình; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ (để biết); 
- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Phùng Quang Hội  
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