
 

 

TỈNH ỦY LẠNG SƠN 
ĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số 39 - GM/ĐĐ  Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2018 

GIẤY MỜI HỌP 
__________ 

Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến thẩm định 
một số nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị, cụ thể như sau:  

1. Tờ trình 58-TTr/BCSĐ ngày 12/4/2018 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
xin ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu 
kiện xây dựng bê tông đúc sẵn. 

2. Tờ trình số 59-TTr/BCSĐ ngày 26/4/2018 của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh về việc xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án cầu Lộc Bình số 1, đường giao 
thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 
thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). 

3. Tờ trình số 62-TTr/BCSĐ ngày 27/4/2018 của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh về việc xin ý kiến về chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái 
Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.   

4. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 
quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thành phần mời dự họp: 

 - Các đồng chí Đảng đoàn HĐND tỉnh. 

 - Đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo các Ban: Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường; Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đồng chí giúp việc cho Đảng đoàn HĐND tỉnh. 

Thời gian: Từ 8 giờ 00’ ngày 14 tháng 5 năm 2018. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến II, Văn phòng HĐND tỉnh. 

Kính mời các đồng chí trong thành phần mời đến dự họp đầy đủ. 

Nơi nhận: 
- Như Tp dự họp, 
- Phòng HC-TC-QT, KT, 
- Lưu văn thư. 

T/M ĐẢNG ĐOÀN 
BÍ THƯ 

 
(đã ký) 

 
 

Tô Hùng Khoa 
 


