
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho Hội thảo tham vấn về Quy hoạch tỉnh 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày  23/9/2022 của UBND tỉnh 

tổ chức Hội thảo tham vấn Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội thảo);  

Để công tác chuẩn bị Hội thảo được chu đáo, hiệu quả đạt yêu cầu đề ra, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tiến hành kiểm 

tra các nội dung như sau: 

1. Nội dung: Kiểm tra trực tiếp các nội dung chuẩn bị cho Hội thảo 

(Market, vị trí chỗ ngồi đại biểu, khánh tiết, hội trường, âm thanh, ánh sáng, 

trang trí, biển tên,...) và các nội dung khác có liên quan. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 15h00’ ngày 28/9/2022 (thứ Tứ). 

3. Địa điểm: tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Nhà khách A1), sau 

đó họp đánh giá, thống nhất nội dung.  

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở, Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư;  

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Nhà 

khách Văn phòng UBND tỉnh (Nhà khách A1). 

5. Đề nghị 

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Nhà khách A1) chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết cho buổi kiểm tra; bố trí giúp phòng họp sau khi kiểm tra. 

Mọi thông tin liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 

0983.933.785 (đồng chí: Dương Hồng Vân – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, THKTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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