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GIẤY MỜI 

Họp xem xét rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án 

 Trụ sở làm việc Công an tỉnh 

 
 

Thực hiện Công văn số 1127/UBND-BTCD ngày 26/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý 

đơn kiến nghị của ông Lương Xuân Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 

cuộc họp ngày 24/10/2022  mời các đơn vị liên quan  để rà soát các thủ pháp lý liên 

quan đến dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp và các 

văn bản cung cấp thông tin liên quan đến dự án của các cơ quan, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã tổng hợp, dự thảo Báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, còn có một số nội 

dung chưa rõ để có căn cứ báo cáo đầy đủ về các thủ tục pháp lý của dự án. Do đó, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự 

họp. 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Quản lý 

đầu tư công; Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp ; 

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Lạng Sơn;  

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh (Chủ đầu tư). 

2. Thời gian: 14 giờ 30', ngày 28 tháng 10 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 2 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung họp: Xem xét Dự thảo báo cáo rà soát việc thực hiện các thủ 

tục pháp lý liên quan đến dự án  đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh, 

giải quyết đơn kiến nghị của ông Lương Xuân Thương liên quan đến dự án (Có 

đơn kiến nghị của Ông Lương Xuân Thương và các văn bản chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các văn bản cung cấp thông tin của các Sở Xây dựng, 

Tài nguyên và môi trường, UBND thành phố kèm theo). 

5. Đề nghị: 

- Do đây là vấn đề phức tạp nên đề nghị các đơn vị quan tâm, phân công 

lãnh đạo phụ trách lĩnh vực dự họp; Các cơ quan chuẩn bị ý kiến tham gia tại 

cuộc họp, tập trung tham gia ý kiến về việc thực hiện các thủ tục pháp lý về quy 

hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thủ tục phê duyệt chủ 

trương đầu tư, phê duyệt dự án; Công tác bồi thường Giải phóng mặt bằng. 
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- Sở xây dựng chuẩn bị ý kiến tham gia đánh giá sự phù hợp của dự án với 

quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và văn bản liên quan; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị ý kiến tham gia đánh giá sự phù 

hợp của dự án với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Lạng Sơn 

thời kỳ 2016-2020 và thời kỳ 2021-2030; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị ý kiến tham gia đánh giá sự phù 

hợp với quy định của Luật đất đai trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, 

Giải phóng mặt bằng dự án của UBND thành phố Lạng Sơn (theo Công văn số 

số 2773/UBND-TNMT ngày 25/10/2022 của UBND thành phố). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần tại mục 1; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 
  
 

 
 

Vũ Hoàng Quý 
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