
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: 20  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Tham vấn ý kiến về kháng nghị phúc thẩm đối với  

Bản án hành chính sơ thẩm số 24/2018/HC-ST ngày 30/11/2018  
của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp để tham vấn ý kiến các cơ quan 
đối với kháng nghị phúc thẩm số 10/KNPT-VC1-HC ngày 28/12/2018 của Viện 
Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 
24/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo 
kháng cáo của Công ty Cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở chủ trì; Phó Giám đốc, Phòng 
Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.  

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 27/02/2019 (Thứ tư). 

3. Nội dung: Họp xem xét chuẩn bị nội dung ý kiến về kháng nghị phúc 
thẩm số 10/KNPT-VC1-HC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp 
cao tại Hà Nội, đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 24/2018/HC-ST ngày 
30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

4. Địa điểm: Tại Phòng 401, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 2 Hoàng 
Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

5. Đề nghị: Các cơ quan liên quan chuẩn bị ý kiến tham gia dự thảo Báo 
cáo theo chức năng quản lý nhà nước của mình (Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi 
trước báo cáo và tài liệu liên quan về vụ án). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố phòng họp); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
 


		2019-02-21T14:15:10+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




