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GIẤY MỜI HỌP 
Về hình thức cho thuê đất, phương án giải phóng mặt bằng đối với 

dự án Nhà máy chế biến gỗ Great Timber 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông 

báo số 67/TB-UBND ngày 20/02/2019 về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 18/02/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao 

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo làm rõ hơn về 

nguồn nguyên liệu, hình thức cho thuê đất theo quy định của pháp luật hiện 

hành đối với dự án Nhà máy chế biến gỗ Great Timber tại huyện Hữu Lũng. 

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 về hình thức cho thuê đất, 

phương án giải phóng mặt bằng đối với đề xuất đầu tư dự án Nhà máy chế 

biến gỗ Great Timber của Nhà đầu tư Trung Quốc. Báo cáo UBND tỉnh theo 

yêu cầu tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 20/02/2019. 

2. Thành phần: 

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Đại diện lãnh đạo sở, Các phòng: KTĐN, 

DN-KTTT&TN;. 

(2) Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(3)  Đại diện UBND huyện Hữu Lũng. 

(4) Đại diện lãnh đạo UBND xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng. 

(5) Nhà đầu tư: Ông Liu Bin. 

2. Thời gian: 08h00, ngày 12/4/2019 (Thứ sáu) 

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 họp./. 
  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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