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GIẤY MỜI HỌP 
Thảo luận, thống nhất, ký cam kết về tiến độ thực hiện dự án 

Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn 
 

Thực hiện nội dung Thông báo số 157/TB-UBND ngày 128/3/2019 của 
UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại cuộc họp về dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Bản cam kết tiến độ thực hiện dự 
án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý cơ 
quan tham dự cuộc họp như sau: 

1. Nội dung cuộc họp: Xem xét, thống nhất  nội dung và ký cam kết 
tiến độ thực hiện dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn (Dự thảo 
Bản cam kết như văn bản gửi kèm). 

2. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính. 

- Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố. 

- Đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 08h00, ngày 11/4/2019. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 02, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng mời các đơn vị đến dự đúng thời gian 
và địa điểm nêu trên./. 
  Nơi nhận:                                                                   

- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng sở; 
- Lưu VT, KTĐN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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