
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 101/TB-HĐTĐ   Lạng Sơn, ngày  24  tháng  5  năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

V/v thay đổi địa điểm họp theo Giấy mời số 59/GM-HĐTĐ 

 ngày 20/5/2022 của Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh 

             

             Kính gửi:   

- Các Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh (tại 

Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các Sở: Y tế, GD&ĐT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- UBND phường Vĩnh Trại, Đông Kinh, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn; 

- UBND thị trấn Cao Lộc, các xã Hợp Thành, Yên Trạch, Gia 

Cát, huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn; 

- Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ bất động sản Midland; 

- Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TMG Việt Nam  

và Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương; 

- Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nắng Nhiệt Đới. 

 

Nội dung Giấy mời số 59/GM-HĐTĐ ngày 20/5/2022 của Hội đồng thẩm 

định quy hoạch của tỉnh về việc thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy 

hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh: 

Theo đó thời gian và địa điểm tổ chức tại Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh 

Lạng Sơn; 

Tuy nhiên, do Hội trường của UBND tỉnh có trùng lịch họp với cuộc họp 

khác của Lãnh đạo của UBND tỉnh, do vậy Hội dồng thẩm định quy hoạch của 

tỉnh trân trọng thông báo thay đổi về địa điểm tổ chức cuộc họp trên như sau: 

- Về địa điểm: Tại phòng họp 1, tầng 2 Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, 

số 71 đường Nhị Thanh, thành phố Lạng Sơn; 
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- Các nội dung khác tại Giấy mời số 59/GM-HĐTĐ ngày 20/5/2022 của 

Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh không thay đổi. 

 Hội đồng thẩm định trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, đơn vị là 

thành phần tham gia dự họp được biết, phối hợp thực hiện./. 

 

  KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Nơi nhận:  
- Như kính gửi;   

- VP UBND tỉnh;   

- Lãnh đạo Sở Xây dựng LS;   

- CVP, các phòng CM;   

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT;   
- Trang Web SXD.  GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 
  Nguyễn Sỹ Tân 
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