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GIẤY MỜI 

Tham gia dự hội thảo trực tuyến về dự thảo 

 các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh 

 
 

UBND huyện Hữu Lũng nhận được Thông báo số 235/TB-BCĐ ngày 

31/8/2021 của Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, về lịch hội thảo trực tuyến 

về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. UBND huyện kính mời 

các đại biểu tham gia dự hội thảo trực tuyến về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp 

vào Quy hoạch tỉnh với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:   

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

2. Nội dung: Xem xét dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh  -

Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng. (Tập trung thảo luận phần 

định hướng, quy hoạch của các nội dung tích hợp). 

3. Thời gian: 13 giờ 50 phút, ngày 10/9/2021. 

4. Địa điểm: Tại tầng 2 nhà văn hóa huyện Hữu Lũng. 

Lưu ý: Đây là nội dung quan trọng đề nghị các các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện nghiên cứu tài liệu có ý kiến góp ý gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện trước 10 giờ 00 phút ngày 10/9/2021 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo huyện. 

Kính mời các thành phần dự họp./. 
 

Nợi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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