
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: 06 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 

           Kính gửi:…………………………………………………… 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan 
tham dự họp. 

1. Thời gian: 08h30 phút, ngày 14/01/2019 (Thứ hai) 

2. Nội dung: Thẩm định đề xuất đầu tư dự án ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ TẠI HUYỆN LỘC BÌNH của Nhà đầu tư quốc tịch 
Trung Quốc. (Hồ sơ dự án gửi kèm theo). 

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). 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Kinh tế đối ngoại. 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương, Tài chính,  Ngoại Vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh;  

- Nhà đầu tư: Ông Thái Chí Quân, quốc tịch Trung Quốc và đơn vị tư vấn.  

5. Đề nghị 

 - Nhà đầu tư: chuẩn bị báo cáo đề xuất đầu tư dự án, giải trình ý kiến thẩm 
định của các ngành trong tiếp thu chỉnh sửa hồ sơ đề xuất và bố trí phiên dịch 
tham dự họp.  

- Các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm theo và chuẩn bị ý 
kiến tham gia theo chức năng quản lý nhà nước của ngành. 

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

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT,KTĐN.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
Phùng Thị Thanh Nga 

 


		2019-01-09T07:31:51+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




