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Số: 27/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 07 tháng 3 năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI HỌP 
 

Thực hiện Công văn số 705/VP-KTN ngày 27/02/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xem xét, đề xuất phương án đầu tư đường giao thông phục vụ 
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Thông báo số 33/TB-UBND ngày 18/02/2019 của 
UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 tại cuộc họp nghe báo cáo 
công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trân trọng mời đại diện các cơ quan tới dự họp. 

 
1. Nội dung: Kiểm tra, họp xem xét đầu tư một số hạng mục phục vụ công 

tác diễn tập phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đường giao thông vào hang Lùng 
Yên, đường giao thông vào hang Ngườm Diêm; Đường giao thông vào hang Nàng 
Tiên, huyện Văn Quan). 

2. Thời gian: 6h45 phút, ngày 14/3/2019 (Thứ năm). 

3. Địa điểm: Kiểm tra thực địa và tổ chức họp tại Huyện Văn Quan. 

4. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; LĐ, CV phòng Kinh tế 
ngành;  

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan. 

 5. Đề nghị:  

  Đề nghị Bộ CHQS Tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Văn Quan 
chuẩn bị báo cáo, đề xuất sự cần thiết đầu tư, nội dung, quy mô, phương án, nguồn 
vốn đầu tư xây dựng và hồ sơ tài liệu có liên quan từng dự án để báo cáo làm rõ 
trong cuộc họp (Gửi trước tài liệu cho các thành phần ngày 12/3/2019) 

(Ghi chú: Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6h45 phút tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 Trân trọng kính mời các Đồng chí đại diện các cơ quan có liên quan tham 
gia dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc họp đạt kết 
quả./ 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí xe); 
- CBĐM(VVQ); 
- Lưu: VT, KTN. 
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