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Số: 121/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 01 tháng  10  năm 2018 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện Công văn số 3475/VP-KTN ngày 04/9/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư bến xe 
xưởng gỗ phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 
trọng mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan dự họp. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Lãnh đạo phòng Doanh 
nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Khoa giáo – Văn xã;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Xây dựng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Nhà đầu tư: Ông Đinh Trọng Cảnh. 

2. Thời gian:15 giờ 00 ngày 04/10/2018 (thứ năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 401, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp xem xét đề nghị của ông Đinh Trọng Cảnh về việc xin 
chủ trương thực hiện đối với hạng mục Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thuộc 
dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư bến xe xưởng gỗ, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

5. Đề nghị: Trên cơ sở hồ sơ gửi kèm theo Công văn số 1119/SKHĐT-

DNKTTT ngày 07/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Nhà văn hóa 
sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư bến xe xưởng gỗ phường Vĩnh Trại; đề nghị 
các cơ quan chuẩn bị và tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước của 
mình. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, 
địa điểm nêu trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thần phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
 

Lê Văn Thắng 
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