
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:  49 /GM-SKHĐT          Lạng Sơn, ngày  17 tháng 4 năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI 
Về việc thẩm định chủ trương đầu tư Khu nhà ở cho học sinh, vận động viên 

năng khiếu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan thẩm định việc đề xuất chủ trương đầu tư Khu nhà ở cho học sinh, vận động 
viên năng khiếu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; tại Công 
văn số 1285/VP-KTN ngày 04/05/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở đến dự họp thẩm 
định với các nội dung như sau: 

1. Thành phần: 
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Lãnh đạo Phòng Khoa giáo -Văn xã; 

Phòng KTN.  
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng; Văn hóa, thể thao và Du lịch; 

TNMT. 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; 
2. Nội dung: Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án: đầu tư Khu nhà ở cho học 

sinh, vận động viên năng khiếu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 
tỉnh; 

3. Thời gian: 14h 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019 (Thứ ba). 
4. Địa điểm: Tại phòng họp 401, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 
5. Công tác chuẩn bị: 
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo đề xuất đầu tư xây 

dựng khu nhà ở theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, tại mục 1 của Công văn 
số 1285/VP-KTN ngày 05/04/2019 của Văn phòng UBND tỉnh và chuẩn bị hồ sơ, tài 
liệu có liên quan; chủ động mời đơn vị tư vấn để thuyết minh, giải trình các hạng 
mục, nội dung đầu tư theo các quy định hiện hành.  

Trân trọng kính mời các Đồng chí đại diện các cơ quan có liên quan tham gia 
cuộc họp thẩm định đầy đủ, 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, VVQ;  
- Lưu: VT, KGVX. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
         Đã ký      

 
Hà Mạnh Cường 
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