
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:76/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  25tháng  6 năm 2018 
 

 
GIẤY MỜI  

 

Kính gửi:  
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- UBND phường Tam Thanh, UBND xã Hoàng Đồng;  
- Công ty Cổ phần Kosy. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời lãnh đạo các cơ quan dự họp. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể và tư nhân; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND 
thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện UBND phường Tam Thanh, UBND xã Hoàng Đồng; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy. 

2. Nội dung: Họp rà soát, đánh giá thực trạng, các yếu tố tác động ảnh 
hưởng theo đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Kosy Green Park, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đề xuất chấp thuận mục tiêu, nhiệm vụ, phạm 
vi, quy mô dự án theo ý kiến tại Công văn số 2268/VP-KTN ngày 20/6/2018 của  
văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm tra Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 
15/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/6/2018 (Thứ tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
(Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

5. Đề nghị 

- Đề nghị các cơ quan liên quan trên cơ sở Báo cáo số 356/BC-SKHĐT 
ngày 15/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án đầu tư Khu đô thị Kosy Green 
Park, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu tại 
Công văn số 2268/VP-KTN. 

- Đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn, UBND phường Tam Thanh, 
UBND xã Hoàng Đồng chuẩn bị báo cáo cụ thể trong số 211 hộ có bao nhiêu hộ 
có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp; trong đó có bao nhiêu nhân 
khẩu là đối tượng không thể đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (trẻ 
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chưa đến tuổi lao động; người già ngoài độ tuổi lao động; người có bệnh, tật mà 
không có khả năng lao động …) và phương án đảm bảo đời sống cho các đối tượng 
này như thế nào theo yêu cầu tại Công văn số 2268/VP-KTN. 

(Có Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 15/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư  và Công văn số 2268/VP-KTN kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, ông (bà) đến dự họp đúng thời gian, địa 
điểm nêu trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Lê Văn Thắng 
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