
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: 09 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 16  tháng 01  năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

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

Thực hiện Công văn số 5182/VP-KTN ngày 26/12/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, 
trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với các cơ quan xem xét 
đề nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Lãnh đạo các cơ quan dự họp. 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng  UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  

- Đại diện Lãnh đạo: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 14h00, ngày 21/01/2019 (Thứ hai) .  

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

4. Nội dung:  Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn tại 
Công văn số 123/BC-CPQT ngày 17/12/2018 về việc xác định chế độ nộp tiền 
sử dụng đất và ưu đãi đầu tư đối với dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - 
Lạng Sơn  (Đề nghị của công ty và một số văn bản liên quan gửi kèm theo) 

Đề nghị Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên 
quan đến việc xác định chế độ nộp tiền sử dụng đất và ưu đãi đầu tư của dự án. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp./. 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần 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 

 


		2019-01-16T09:39:19+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




