
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: 124 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  08  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, Công Thương; 
- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái 

(Trường hợp cử người khác đi thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ); 

2. Thời gian:  14 giờ 00 ngày 10/10/2018 (thứ tư). 

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

4. Nội dung: Họp xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập 
đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và 
kho vận” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái.  

5. Đề nghị: Trên cơ sở đề nghị chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề 
xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và 
kho vận” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái; đề nghị các cơ quan chuẩn 
bị và tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước của mình. 

(Có dự thảo Báo cáo và đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Phú Thái 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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