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        Số: 135 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 
 

 Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND 
tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về năng lực, 
hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư- Tổ trưởng tổ công tác tổ chức họp triển khai Kế hoạch 
kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 14 giờ, ngày 06/11/2018 (thứ ba). 

2. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Thành phần 

- Thành viên Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu 
quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 
2115/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh). 

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác liên ngành kiểm tra, 
đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh (theo Quyết định số 141/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2018 của Tổ trưởng 
Tổ công tác liên ngành). 

- Đại diện lãnh đạo (người đại diện theo pháp luật) của Công ty và các 
phòng, bộ phận có liên quan (Do Giám đốc Công ty quyết định mời) của các 
Công ty TNHH  MTV Lâm nghiệp Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc (Hữu Lũng)  

4. Nội dung: Họp triển khai Kế hoạch số 221/KH-TCTLN 2115 ngày 
31/10/2018 của Tổ công tác liên ngành 2115 về việc kiểm tra, đánh giá về năng 
lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các đồng chí và ông (bà) đến dự họp 
đúng thời gian và địa điểm trên./.  

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời;  
- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, DNKTTT.                                 Đã ký 
   

 
 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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