
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:  116 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 25  tháng  9 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
 

Kính gửi:   …………………………………….. 
 

Sau khi tiếp nhận Văn bản đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ và sửa chữa xe các loại và hồ sơ 
kèm theo của Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã có Công văn số 1032/SKHĐT-KTĐN ngày 22/8/2018 xin ý kiến thẩm định 
của các cơ quan có liên quan.  

Để có đầy đủ thông tin, báo cáo UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh dự 
án. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp:  

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; các Phòng KTĐN, ĐKKD; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao 
thông vận tải;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn 
Đức. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2018 (Thứ ba).  

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Xem xét điều chỉnh địa điểm dự án của Công ty liên doanh 
vận tải ô tô Sơn Đức (Văn bản đề nghị điều chỉnh của Công ty gửi kèm theo) 

Đề nghị  Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức chuẩn bị báo cáo tình 
hình triển khai dự án và giải trình các nội dung liên quan đến điều chỉnh địa 
điểm, trụ sở chính tại số 74, đường Quốc lộ 4b, khối 5, xã Hợp Thành, huyện 
Cao Lộc.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở;  
- Lưu: VT, KTĐN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đã ký 

 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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