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GIẤY MỜI 

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 
Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

   

 Thực hiện Thông báo số 528/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh, 

Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp xem xét định hướng ý tưởng quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị mới 

Hữu Lũng; Thông báo số 146/TB-SXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tỷ lệ 1/2.000. 

Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô 

thị Hữu Lũng) đã hoàn thiện xong nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết quy hoạch chi 

tiết tỷ Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lệ 1/500 theo 

Thông báo số 528/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện 

Hữu Lũng kính mời các đại biểu tham dự buổi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lệ 1/500 để làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, 

trình thẩm định và phê duyệt theo đúng theo quy định của Nhà nước, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Thường trực Huyện ủy; 

 - Thường trực HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng và chuyên viên;  

 - Đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - UBND xã Sơn Hà: Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Đại diện 

lãnh đạo: UBND, UBMTTQVN; Bí thư, Trưởng các thôn; Cán bộ địa chính - 

Xây dựng (Ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch UBND xã Sơn Hà mời các thành 

phần của xã và chuẩn bị hội trường giúp); 

 - Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Nhà đầu tư 

dự án Khu đô thị Hữu Lũng); 

- Đại diện lãnh đạo và Chủ nhiệm lập dự án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị 
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mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Đề nghị nhà đầu tư 

mời các thành phần của tư vấn giúp) 

2. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến gồm: 

- Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (kèm theo các bản vẽ thu nhỏ). 

- Phiếu lấy ý kiến cá nhân và cộng đồng dân cư. 

(Đề nghị nhà đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn chuẩn bị các tài liệu nêu trên để 

phục vụ hội nghị. (Báo cáo, tài liệu chuẩn bị 25 bản). 

3. Hình thức lấy ý kiến: Các tổ chức, cá nhân, đại biểu tham dự đóng góp ý 

kiến thông qua hội nghị và kết hợp với phát phiếu lấy ý kiến cá nhân và cộng 

đồng dân cư tại buổi hội nghị. 

4. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: ½ ngày, từ 14 giờ 00, ngày 19 tháng 11 năm 2018 (thứ hai). 

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng.  

  Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;                                                              
- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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