
 
 

GIẤY MỜI 
Họp thảo luận các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  

về phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công 
___________________ 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1039/UBND-TH ngày 
23/10/2018 V/v phối hợp xây dựng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp để thảo luận các dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Kế hoạch 
đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020. 

1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 19/11/2018 (thứ Hai). 

2. Nội dung: Thảo luận các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 
2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

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

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng 
Kinh tế Ngành, phòng Tổng hợp - Quy hoạch, phòng Khoa giáo - Văn xã, phòng 
Kinh tế đối ngoại; 

- Lãnh đạo các Ban Kinh tế ngân sách, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Ban 
Văn hóa xã hội HĐND tỉnh;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí dự họp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 142  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  15  tháng 11 năm 2018 
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