
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:  123 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  05 tháng  10  năm 2018 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Kính gửi:....................................................................................... 

 

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;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây 
dựng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng 
Sơn. 

2. Thời gian:  08 giờ 00 ngày 12/10/2018 (thứ sáu). 

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

4. Nội dung: Họp thẩm định đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho 
thuê theo đề xuất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn. 

5. Đề nghị: Trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án đã chỉnh sửa theo thông báo 
kết quả thẩm định (số 86/TB-SKHĐT ngày 08/5/2018) của Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Lạng Sơn; đề nghị các cơ quan chuẩn bị và tham gia ý kiến 
theo chức năng quản lý nhà nước của mình (đánh giá sự phù hợp với quy 
hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và sự phù hợp với quy định 
của pháp luật về đất đai). 

(Có đề xuất sau chỉnh sửa gửi kèm theo). 

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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