
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: 140 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 08  tháng 11 năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 

Kính gửi:……………………………………….. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4414/VP-KTN ngày 
05/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh V/v thẩm định lại dự án đầu tư xây dựng công 
trình Mở rộng, nâng cấp Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng. Để có cơ sở 
xem xét chủ trương đầu tư dự án nêu trên.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị. 
1. Thành phần:  
- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên 

Phòng Kinh tế Ngành. 
- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; 
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 
- Đại diện Lãnh đạo và cán bố phụ trách dự án của chủ đầu tư (Công ty TNHH 

Huy Hoàng); 
- Đại diện UBND xã (Đề nghị UBND huyện mời giúp). 
2. Thời gian: 8h00' ngày 12/11/2018 (Thứ Hai) tại địa điểm dự án;  
3. Địa điểm: Kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án nêu trên, sau đó họp tại 

phòng họp do UBND huyện Văn Lãng bố trí giúp. 
4. Nội dung: Khảo sát thực tế, kiểm tra, rà soát lại dự án Mở rộng, nâng cấp 

Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng để đề xuất chủ trương đầu tư nhằm đáp 
ứng yêu cầu về quy mô đầu tư, công suất thiết kế, suất đầu tư phù hợp với khả năng 
đáp ứng của ngân sách và điều kiện thực tế của địa hình khu vực dự án nêu trên. 

5. Đề nghị:  
- Công ty TNHH Huy Hoàng trình bày đề xuất phương án mở rộng, nâng cấp 

dự án, chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan (nếu có);  
- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách; tập 

trung xuất phát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 6h30’. 
Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Thành phần mời tại mục 1; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 
 
 

 
 

Đã ký 
 
 

Lê Văn Thắng 
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