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GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 3566/VP-KT, ngày 03/9/2020 của Văn Phòng UBND tỉnh 

về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa 

khẩu Chi Ma, tỷ lệ1/500. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp như 

sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý: Đ/c Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng ban (Chủ trì), 

Đại diện lãnh đạo Phòng QLHT, KHTH;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tư Pháp. 

- Đại diện Văn Phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Xem xét hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch, thống nhất nội 

dung dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng và các bộ ngành 

liên quan thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ1/500, cửa khẩu chính Chi Ma. 

(Có hồ sơ, dự thảo văn bản của UBND tỉnh kèm theo) 

3. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 09/9/2020 (Thứ tư)  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý (số 19, đường Lý 

Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận:    
- Thành phần dự họp;                                                           
- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng (c.bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Hoàng Đình Tuệ 
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