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GIẤY MỜI 

Kiểm tra thực địa một số điểm quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển 
 kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa một số điểm quy hoạch tạo quỹ 
đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố 
Lạng Sơn. 

2. Nội dung 

Kiểm tra thực địa một số điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 10/5/2019 (thứ Sáu). 

- Các sở, ban, ngành tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh vào 7h00 phút ngày 
10/5/2019 (thứ Sáu) để xuất phát đi kiểm tra. 

4. Lộ trình kiểm tra thực địa 

Kiểm tra thực địa các điểm quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn các huyện theo thứ tự sau: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và 
thành phố Lạng Sơn. 

5. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng lộ trình, phương án khảo sát cụ 
thể; báo cáo các nội dung liên quan đến từng vị trí dự kiến quy hoạch tạo quỹ đất 
để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị ý kiến theo chức 
năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. 

c) Bố trí phương tiện:  
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- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương 
(xe Sở Công Thương); 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính (xe Sở Giao thông vận tải); 

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (xe của Ban);  

d) Đối với các huyện, thành phố chủ động phương tiện tham gia kiểm tra và 
đón Đoàn kiểm tra tại địa điểm kiểm tra, cụ thể: 

- UBND huyện Hữu Lũng đón Đoàn kiểm tra tại Km 68+880 đường cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

- UBND huyện Chi Lăng đón Đoàn kiểm tra tại nút giao đường cao tốc với 
đường Quốc lộ 279 thuộc xã Quang Lang. 

- UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn đón Đoàn kiểm tra tại nút 
giao đường cao tốc Km 26+00 với đường Quốc Lộ 1A, xã Yên Trạch, huyện Cao 
Lộc. 

Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm./. 
 

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

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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