
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: 2344 /SKHĐT-QLĐTC 

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh theo 

Giấy mời số  Giấy mời số 465/GM-

UBND ngày 01/11/2022 của UBND 

tỉnh; hủy lịch họp theo Giấy mời số 

142/GM-SKHĐT ngày 31/10/2022 

Lạng Sơn, ngày 02  tháng  11  năm 2022 

                                    

Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

-  Ban Dân tộc tỉnh;  

-  Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Giấy mời số 465/GM-UBND ngày 01/11/2022 về bổ sung nội 

dung họp chuyên đề tại Giấy mời số 460/GM-UBND ngày 31/10/2022 của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ số lượng 

dự án thực hiện đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 83/TTr-

SKHĐT ngày 02/11/2022 và tài liệu kèm theo). Sở gửi tới các thành phần dự 

họp theo Giấy mời số 465/GM-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh. 

 Do nội dung trên sẽ tổ chức họp chuyên đề UBND tỉnh trùng với lịch họp 

tại Giấy mời số 142/GM-SKHĐT ngày 31/10/2022 nên Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo hủy lịch họp theo Giấy mời số 142/GM-SKHĐT, các thành phần dự họp 

rà soát, tham gia ý kiến trực tiếp tại cuộc họp chuyên đề UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan, đơn vị được biết phối 

hợp thực hiện/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLĐTC. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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