
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  21 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 09  tháng 3 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Tổ chức họp thảo luận về các nội dung liên quan trong 

 dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh; 

 
 

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/BCĐ ngày 17/02/2022 của Ban chỉ đạo 

công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối 

hợp với Công ty tư vấn TNHH McKinsey & Company Việt Nam (đơn vị tư vấn) 

tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo sở; Tổ chuyên viên giúp việc Quy 

hoạch tỉnh (Sở KH&ĐT) 

- Đại diện Lãnh đạo Cục thống kê  và  Phòng chuyên môn của Cục Thống 

kê; 

- Công ty tư vấn TNHH McKinsey & Company Việt Nam; 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian 14 giờ 00 ngày 14 tháng 03 năm 2022 (Thứ hai);  

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

3. Nội dung:  

Thảo luận các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng trong dự thảo 

báo cáo Quy hoạch tỉnh;  

4. Chuẩn bị: 

Đề nghị các thành phần tham dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn 

bị nội dung và tham gia ý kiến tại cuộc họp ( có gửi  tài liệu kèm theo giấy mời) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các các cơ quan, đơn vị tham 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (Chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, THKTXH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Hà Mạnh Cường 
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