
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:  146 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 04 tháng  11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

V/v họp xem xét, thống nhất đề xuất quy trình thực hiện xin ý kiến Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 4955/VP-KT ngày 

28/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quy 

trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về chủ trương 

thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị đến dự họp với 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 các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tư pháp;  

- Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 08/11/2022 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp xem xét, thống nhất quy trình xin ý kiến Thường trực 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách (tài 

liệu liên quan gửi kèm theo Giấy mời). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý cơ quan nghiên cứu, 

tham gia ý kiến bằng văn bản và đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Vũ Hoàng Quý 
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