
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 17 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 02 tháng  3 năm 2022 

              

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định đề xuất dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu 

của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà  
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Bến xe xuất nhập khẩu Hải Hà của 

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nộp lại sau thông báo thẩm định. Để có 

đầy đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm 

định, nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài 

chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 15h00’, ngày 04/3/2022 (Thứ sáu). 

3. Nội dung: Xem xét nội dung dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập 

khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. 

4. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị: Các cơ quan nghiên cứu hồ sơ đề xuất dự án và dự thảo báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chuẩn bị ý kiến tham gia ý kiến trực 

tiếp tại cuộc họp. (Đính kèm Dự thảo báo cáo thẩm định đề xuất dự án Bến xe ô 

tô hàng hóa xuất nhập khẩu  và hồ sơ kèm theo)  

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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