
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: 125 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  08 tháng 10 năm 2018 
 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét chuẩn bị nội dung đối thoại lần 2 
vụ án hủy bỏ quyết đinh số 124/QĐ-SKHĐT 

  

Ngày 26/9/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo số 24/TB-
TA về việc chuyển ngày mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 
khai chứng cứ và đối thoại; theo đó, ngày 16/10/2018 Tòa án nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn tổ chức đối thoại lần 2 vụ án hủy bỏ quyết đinh số 124/QĐ-SKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan và 
người được cử tham gia việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại 
dự họp với nội dung như sau: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 11/10/2018 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư; địa chỉ: Số 
02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

3. Nội dung: Họp xem xét chuẩn bị nội dung đối thoại lần 2 vụ án hủy bỏ 
quyết định số 124/QĐ-SKHĐT. 

4. Thành phần dự họp: Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Văn hóa, thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các 
huyện: Lộc Bình, Cao Lộc; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Lộc Bình; Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện huyện Lộc Bình, Cao Lộc. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chuẩn bị các tài liệu liên quan 
và dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Thành viên Tổ xác minh; 
- VP sở bố trí phòng họp; 
- Lưu: VT, DNKTTT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
Đã ký 

 
 

 Nguyễn Hữu Chiến 

 

 



Danh sách đơn vị gửi giấy mời: 

1. Các Sở: Sở Xây dựng, TN và MT, VHTT và DL, NN và PTNT,  

2. Phòng Nông ghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 
Sơn. Đ/c số 01 Khu Bờ sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đ/c: Khu 
Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Đ/c: khối 
6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
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