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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đề xuất phê duyệt dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng thành phố 

Lạng Sơn đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 845/VP-KT ngày 

04/3/2022 của UBND tỉnh về việc xem xét đề xuất phê duyệt dự án Kè bờ phải 

sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 

17/10 theo hiện trạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thống nhất một số nội 

dung như sau: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh; 

- Đại diện Lãnh đạo Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và 

Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh. 

2. Nội dung: Kiểm tra, khảo sát thực địa và họp xem xét sự phù hợp về 

quy hoạch chi tiết phương Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn và sự trùng lấn về 

diện tích đối với dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu của 

dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn đoạn từ trường THPT Chu 

Văn An đến Cầu 17/10. 

3.Thời gian, địa điểm:  

- Từ 08h30'-9h30’ ngày 11/3/2022: Tập trung tại chân Cầu 17/10 (phía 

bên phường Đông Kinh) thành phố Lạng Sơn. 

- Từ 9h30’ ngày 11/3/2022: Họp thống nhất nội dung tại phòng họp 402, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Đề nghị: 

(1) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn: Chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan (thuyết minh và 
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bản vẽ kèm theo) thể hiện rõ nội dung sự phù hợp đối với quy hoạch chi tiết 

phương Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn và sự trùng lấn về diện tích đối với dự 

án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. 

(2) UBND thành phố: Chuẩn bị tài liệu liên quan về quy hoạch chi tiết 

phương Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; phối hợp với Liên danh Công ty cổ 

phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh: Chuẩn 

bị tài liệu liên quan về dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu làm căn cứ xem xét sự trùng lấn với dự án. 

 (3) Sở Xây dựng tham gia ý kiến, hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục, thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định hiện hành. 

(4) Các cơ quan tham dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham 

gia tại cuộc họp. 

(Có Báo cáo số 58/BC-DANN ngày 02/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hứa Thị Hằng 
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Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần 

Thương mại Long Thịnh: 

Địa chỉ: Số 170, đường Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 
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