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Số: 78/GM-SXD

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng giải trình
về quy mô xây dựng, chỉ giới quy hoạch đường tỉnh ĐT.242
đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng
Thực hiện Văn bản số 2765/VP-KT ngày 10/7/2020 của Văn phòng
UBND về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng giải trình về quy
mô xây dựng, chỉ giới quy hoạch đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án Khu
đô thị mới Hữu Lũng, theo đó “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao
thông vận tải kiểm tra, xem xét cụ thể đối với nội dung đề nghị của UBND huyện
Hữu Lũng tại Công văn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
20/7/2020”
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Xây
dựng trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan đến dự họp.
1. Thành phần tham gia
- Lãnh đạo Sở Xây dựng; phòng QHKT&PTĐT;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi
trường.
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng.
- Người đại diện của Nhà đầu tư theo qui định pháp luật: Công ty cổ phần
Trường Thịnh Phát Lạng Sơn (Nếu người đại diện không tham dự được người
khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ).
- Công ty CP tư vấn xây dựng Lạng Sơn.
2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14/7/2020 (Thứ ba), tập trung tại
đường 242 đoạn tiếp giáp khu đô thị mới Hữu Lũng kiểm tra thực địa, sau đó
quay về UBND huyện để thảo luận.
3. Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Hữu Lũng (đề nghị UBND huyện
bố trí phòng họp, máy chiếu)
Để cuộc họp có kết quả cao đề nghị:
- UBND huyện Hữu Lũng báo cáo chi tiết các nội dung về hiện trạng, chỉ
giới quy hoạch và các nội dung liên quan đến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp
dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng;

-

- Các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến về lĩnh vực ngành quản lý.
- Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn tham gia ý kiến về tình
hình thực hiện dự án và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Sở Xây dựng trân trọng kính mời./.
(Gửi kèm theo Giấy mời là Văn bản 2765/VP-KT ngày 10/7/2020 của
Văn phòng UBND và các văn bản khác có liên quan)

Nơi nhận:
- Như thành phần tham gia;
- Lãnh đạo Sở;

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng chuyên môn;
- VP (bố trí xe công tác);
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.
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