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GIẤY MỜI 

Làm việc của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

tại huyện Cao Lộc 

 

Căn cứ Công văn số 630/VCLPT-DV ngày 28/6/2021 của Viện Chiến lược 

phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức xin ý kiến dự thảo lần 1 và 

khảo sát. Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch làm việc của đơn vị tư vấn để 

khảo sát, thu thập thông tin lập Quy hoạch tại UBND huyện và tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc huyện, cụ thể như sau: 

I.Nội dung 1: Tổ chức xin ý kiến các phòng, ban chuyên môn dự thảo 

Báo cáo “Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao 

động thương binh xã hội – Dân tộc, Văn hoá – Thông tin, Nội vụ, Tư pháp, Thanh 

Tra, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

+ Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện;  

+ Trung tâm y tế huyện; 

+ Chi cục thống kế khu vực Văn Quan – Cao Lộc; 

+ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Thành phần Đoàn khảo sát: Các chuyên gia thuộc các đơn vị thành viên 

Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

2. Thời gian:  

- Từ 8h 30’ ngày 02/7/2021. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 3 Trụ UBND huyện. 

(Các thành phần tham dự họp nghiên cứu dự thảo Báo cáo “Phương án 

quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lộc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050” kèm theo, Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp) 

II. Nội dung 2: Làm việc trực tiếp với các phòng, ban chuyên môn về 

việc bổ sung thông tin và định hướng của các lĩnh vực do phòng, ban phụ 

trách. 

1. Thành phần: 
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- Thành phần Đoàn khảo sát: Các chuyên gia thuộc các đơn vị thành viên 

Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Thành phần các cơ quan, đơn vị huyện: 

+ Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động thương binh xã hội – Dân tộc, Văn hoá – Thông tin và các 

cơ quan liên quan khác. (Thời gian làm việc cụ thể do đơn vị tư vấn sẽ thông tin cụ 

thể sau) 

2. Thời gian:  

- Từ 14h 00’ ngày 02/7/2021. 

3. Địa điểm: Tại phòng làm việc của các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

III. Nội dung 3: Khảo sát huyện Cao Lộc và một số khu vực lân cận. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên 

và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa thông tin 

- Lãnh đạo và công chức UBND thị trấn Đồng Đăng. 

- Thành phần Đoàn khảo sát: Các chuyên gia thuộc các đơn vị thành viên 

Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

2. Thời gian:  Ngày 03/7/2021. 

3. Địa điểm: Tại thực địa các công trình, dự án trọng điểm. 

 Lưu ý; Các phòng, ban chuyên môn chuẩn bị báo cáo và biểu số liệu nội 

dung thảo luận thuộc lĩnh vực phụ trách tại buổi làm việc với đơn vị tư vấn theo 

yêu cầu tại Công văn số 1733/UBND-TCKH ngày 26/6/2021. 

UBND huyện yêu cầu thủ Trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc; bố trí 

thời gian, thành phần làm việc theo đúng lịch nêu trên. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

  CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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