
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: 32 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  25   tháng  3  năm 2019 
 

GIẤY MỜI HỌP 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số: 31/QĐ-
SKHĐT ngày 28/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số: 69 /VP-KTN ngày 05/01/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian Báo cáo kết quả kiểm tra Dự án đầu tư xây 
dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã hoàn thành dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng phát 
triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Có dự thảo báo 
cáo kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Đồng chí đại diện lãnh đạo 
các cơ quan và Thành viên Đoàn Kiểm tra. 

1. Thời gian: 14 giờ 00', ngày 27 tháng 3 năm 2019. 

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

3. Thành phần làm việc: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo Sở chủ trì;  

- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số: 31/QĐ-SKHĐT ngày 
28/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung làm việc:  

Xem xét dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng phát 
triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. 

Lưu ý: Đề nghị các thành viên theo thành phần làm việc nghiên cứu hồ sơ 
và dự thảo báo cáo, tham gia ý kiến tại cuộc họp. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các ông/bà đến làm việc đúng thời gian và 
địa điểm nêu trên./. 

 
 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: KTN, DNKTTTTN,  
Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 
  
 

Đã ký 
 
 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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