
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2022, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn;  

- Các  thành viên Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án Khu đô thị Phú 

Lộc IV, thành phố Lạng Sơn (Quyết định số 315/QĐ-SXD ngày 27/10/2021: 

giao Sở Xây dựng mời). 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

- Đơn vị kiểm toán dự án (giao Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội mời). 

2. Nội dung: xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 

02/6/2021 (thứ Năm), tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ dự án, hồ sơ hoàn 

công các công trình hạ tầng kỹ thuật, báo cáo quyết toán, các tồn tại, vướng mắc 

tại dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những tồn tại vướng mắc trong 

việc thu hồi, giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

- Sở Tài chính: trên cơ sở Báo cáo số 155/BC-SXD ngày 10/5/2022 của Sở 

Xây dựng và Công văn số 09/CV-BĐSHN ngày 20/5/2022 của Công ty cổ phần 

Bất động sản Hà Nội, kiểm tra, xem xét về các điều kiện theo quy định đối với việc 

thẩm tra, quyết toán hoàn thành dự án Khu đô thị mới Phú Lộc IV. 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo những tồn tại vướng mắc trong việc 

thu hồi, giao đất tái định cư cho các hộ dân tại dự án. 
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- Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội báo cáo công tác lập hồ sơ đề xuất 

điều chỉnh dự án, lập hồ sơ hoàn công, thủ tục quyết toán dự án và các nội dung 

còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án. 

(Báo cáo số 155/BC-SXD ngày 10/5/2022 và Công văn số 09/CV-BĐSHN 

ngày 20/5/2022 được gửi kèm theo Giấy mời này. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

được giao chuẩn bị báo cáo, gửi tài liệu file điện tử về Văn phòng UBND tỉnh 

chậm nhất trong ngày 31/5/2022 để tổng hợp gửi các thành phần dự họp nghiên 

cứu trước; phô tô 15 bản phát tại cuộc họp). 

- Các thành phần dự họp theo chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, chuẩn bị ý 

kiến, báo cáo các nội dung liên quan. 

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: THNC, HC-QT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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