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

 

Số:  481 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2019 
  

GIẤY MỜI 
Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn 
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ 
chức làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng 
Sơn như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Công Thương; 

- Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế chuyên ngành. 

2. Nội dung: Xem xét việc thu hồi khu đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn 
thuộc khu Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào 
mục đích phát triển kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch địa điểm mới để đầu tư 
xây dựng Nhà điều hành sản xuất cho Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00 ngày 13/12/2019 (thứ 
Sáu), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 
chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo nội dung cuộc họp; chủ động in ấn đủ số 
lượng phục vụ họp. 

b) Các thành phần dự họp chuẩn bị thông tin, báo cáo các nội dung liên 
quan, tham gia ý kiến 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: TH, HC-QT, THCB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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