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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

GIẤY MỜI   
Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500; Khu 

dân cư mới thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500 và Đồ án 

lập Quy hoạch chi tiết Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

 

UBND huyện Hữu Lũng kính mời các đại biểu tham dự buổi lấy ý kiến về 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà Sơn, huyện Hữu 

Lũng, tỷ lệ 1/500; Khu dân cư mới thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ 

lệ 1/500 và Đồ án lập Quy hoạch chi tiết Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu 

Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

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

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin; Nông nghiệp 

và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc huyện; 

1.1. Thành phần dự họp nội dung 1: 

- Ban quản lý dự án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà 

Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

- UBND xã Hòa Sơn: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ 

xã và 01 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Trưởng 

thôn, bí thư các thôn trong phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn các xã (Ủy quyền cho 

đồng chí Chủ tịch UBND xã mời các thành phần của các thôn); 

- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần xây dựng số 10; 

- Đại diện nhà tài trợ: Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư phát triển Bình An. 

1.2. Thành phần dự họp nội dung 2: 

- Ban quản lý dự án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới thôn Na Hoa, xã 

Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500; 

- UBND xã Sơn Hà: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã 

và 01 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Trưởng thôn, 
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bí thư các thôn trong phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn các xã (Ủy quyền cho đồng 

chí Chủ tịch UBND xã mời các thành phần của các thôn); 

- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Quy hoạch- Kiến trúc xây 

dựng Hà Nội; 

- Đại diện nhà tài trợ: Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Thống Nhất. 

1.3. Thành phần dự họp nội dung 3: 

- UBND xã Hữu Liên: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ 

và 01 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Ban quản lý 

rừng đặc dụng Hữu Liên; Trưởng khu, bí thư các khu trong phạm vi quy hoạch (Ủy 

quyền cho đồng chí Chủ tịch UBND xã mời các thành phần của các thôn, Ban 

quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên); 

- Đại diện đơn vị tư vấn: Liên danh Công ty Cổ phần những kiến trúc sư 

H&P và Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng ANT; 

- Đại diện nhà tài trợ: Công ty cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay. 

2. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2022 (thứ ba).  

 + 08h 00 phút đến 09h 00 phút: Đối với nội dung 1. 

+ 09h 00 phút đến 10h 00 phút: Đối với nội dung 2. 

+ 10h 00 phút đến 11h 30 phút: Đối với nội dung 3. 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng huyện Hữu Lũng. 

3. Nội dung 

- Nội dung 1: Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

- Nội dung 2: Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 

Khu dân cư mới thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500. 

- Nội dung 3: Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về Đồ án quy hoạch chi tiết Khu 

lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500. 

4. Phân công thực hiện 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị Hội trường. 

- Đối với nội dung 1: Ban quản lý dự án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới, 

tái định cư xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500: Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều hành 

tại cuộc họp. 

- Đối với nội dung 2: Ban quản lý dự án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới 

thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500: Chủ trì, phối hợp với đơn 

vị tư vấn thực hiện công tác điều hành tại cuộc họp. 
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- Đối với nội dung 3: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì, phối hợp với 

đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều hành tại cuộc họp. 

- Công ty Cổ phần xây dựng số 10; Công ty TNHH MTV Quy hoạch- Kiến 

trúc xây dựng Hà Nội; Liên danh Công ty Cổ phần những kiến trúc sư H&P và 

Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng ANT chuẩn bị các tài liệu, bản vẽ quy 

hoạch phục vụ cuộc họp. Tham gia thuyết trình, trình chiếu quy hoạch, giải đáp các 

vấn đề đại biểu nêu tại cuộc họp. 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ được giao để công tác triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ 

chức về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500; Khu dân cư mới thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện 

Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500 và Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 đảm bảo tiến độ và nội dung./. 

Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid theo quy định của bộ y tế. 
 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;                                                               

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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