
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:59 /GM-UBND     Đình Lập, ngày 06 tháng 5 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham gia góp ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết  

Khu đô thị Phía Đông (Khu dân cư Nà Vắt, Nà Quan) thị trấn Đình Lập,  

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 
 

Ngày 19/3/2019 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Về việc tham gia góp ý 

kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Thông qua hội nghị, chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện về việc hoàn thiện 

nhiệm lập quy hoạch. Đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện chỉnh sửa theo các ý 

kiến đã góp ý tại hội nghị.  

Để có cơ sở thực hiện các bước theo quy định, UBND huyện trân trọng 

kính mời đại biểu đến dự buổi làm việc tiếp tục góp ý kiến lập nhiệm vụ đồ án 

trên, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Thường trực Huyện ủy(có giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND huyện(có giấy mời riêng); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy(có giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ban CHQS huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Kinh tế và 

Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính - Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, 

Văn hóa thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường thị trấn Đình Lập, xã Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Công ty cổ phần Thương mại- 

Quảng cáo- Xây dựng địa ốc Việt Hân. 

- Đại diện lãnh đạo và Chủ nhiệm lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn Xây 

dựng Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xin ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân 

cư Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

3. Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 07 tháng 5 năm 2019 (Thứ ba). 



4. Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 

 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND     Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham gia góp ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết  

Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

 

     Kính gửi: Thường trực Huyện ủy 
 

Ngày 19/3/2019 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Về việc tham gia góp ý 

kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Thông qua hội nghị, chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện về việc hoàn thiện 

nhiệm lập quy hoạch. Đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện chỉnh sửa theo các ý 

kiến đã góp ý tại hội nghị.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời Thường trực Huyện ủy dự 

họp Xin ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

1. Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2019  

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 

 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND     Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham gia góp ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết  

Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

 

     Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân 
 

Ngày 19/3/2019 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Về việc tham gia góp ý 

kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Thông qua hội nghị, chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện về việc hoàn thiện 

nhiệm lập quy hoạch. Đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện chỉnh sửa theo các ý 

kiến đã góp ý tại hội nghị.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện dự họp Xin ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư 

Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

1. Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2019. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND     Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham gia góp ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết  

Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập,  

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

 

     Kính gửi: ………………………………………………………. 
 

Ngày 19/3/2019 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Về việc tham gia góp ý 

kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Thông qua hội nghị, chủ đầu 

tư, đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện về việc hoàn thiện 

nhiệm lập quy hoạch. Đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện chỉnh sửa theo các ý 

kiến đã góp ý tại hội nghị.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời các đồng chí UVBTV Huyện 

ủy dự họp Xin ý kiến lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nà Vắt, 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

1. Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2019. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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