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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo các nội dung đề xuất tích hợp 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Quy hoạch tỉnh  

 

Kính gửi:  

-  Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Thông báo số 235/TB-BCĐ, ngày 

31/8/2021, số 241/TB-SKHĐT ngày 04/9/2021 lịch Hội thảo trực tuyến về dự 

thảo các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, do có 

chương trình công tác đột xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo 

thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian và nội dung họp: 

- Thay đổi thời gian họp từ chiều ngày 08/9/2021 theo Thông báo số 

241/TB-SKHĐT ngày 04/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư sang buổi sáng 

ngày 08/9/2021 (Thứ Tư). Bắt đầu tư 8h00. 

- Nội dung họp gồm: (1) Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trên 

địa bàn tỉnh; (2) Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh. 

- Chuyển nội dung: Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh sang họp buổi chiều ngày 14/9/2021 (Thứ Ba). 

- Các nội dung khác tại Thông báo số 235/TB-BCĐ, ngày 31/8/2021 và 

Thông báo số 241/TB-SKHĐT ngày 04/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

không thay đổi. 

2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện thành phố, 

Liên danh tư vấn và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. 

3. Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ kết nối, chạy 

thử với các điểm cầu của UBND các huyện, thành phố và đơn vị tư vấn lúc 17 

giờ 00 ngày 07/9/2021 (Thứ 3); đảm bảo kỹ thuật trong thời gian diễn ra các 

cuộc họp. 
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4. Mời Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và truyền hình (cử phóng viên đưa 

tin). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị dự 

họp được biết và phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- Sở TT&TT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BQL DA lập QH tỉnh; 

- VP Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, THKTXH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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