
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: 117 /GM-SKHĐT          Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 
Về việc xem xét cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Công văn số 3815/VP-KTN ngày 26/9/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh Lạng Sơn, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan dự họp như 
sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Phòng Khoa giáo văn xã; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa thể thao và Du lịch; 

- Đại diện Lãnh đạo Thư viện tỉnh. 

2. Nội dung: Kiểm tra thực tế, xem xét đánh giá thực trạng tại hiện trường; 
họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất các nội dung cần thiết 
phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Thư viện tỉnh Lạng Sơn (theo đề nghị tại tờ 
trình số 97/TTr-SVHTT&DL ngày 21/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch)   

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 02/10/2018. 

4. Địa điểm: Tại Thư viện tỉnh Lạng Sơn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo thực trạng tình hình 
cơ sở vật chất của Thư viện, đề xuất quy mô, thống kê các hạng mục, công việc 
cần cải tạo, sửa chữa, khái toán chi phí đầu tư, đề xuất nguồn vốn thực hiện; 
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan; phòng họp và chủ động mời các đơn vị có 
liên quan để làm việc với Đoàn công tác;  

- Các cơ quan nghiên cứu tài liệu, báo cáo và các nội dung liên quan, 
tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

 (Sở Kế hoạch và đầu tư gửi kèm các văn bản liên quan qua văn phòng 
điện tử eOffice để các cơ quan nghiên cứu). 
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Trân trọng kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở;  
- Lưu: VT, KGVX. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

     Đã ký 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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