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GIẤY MỜI HỌP 
xem xét đề nghị của Công ty TNHH tập đoàn Vận tải 

ô tô Vận Đức tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc. 
____________ 

 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Thông báo 95/TB-UBND 

ngày 08/3/2019, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan đánh giá về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án, 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 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, đề xuất đầu tư Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp sửa chữa xe cơ giới đường bộ Vận Đức của Nhà đầu tư nước ngoài 

(Công ty TNHH Tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức); địa điểm tại Thôn Nà Tâm, 

xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn. Báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu tại 

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 08/3/2019. 

2. Thành phần: 

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

(2) Đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây 

dựng, Giao thông vận tải;  

(3)  Đại diện UBND Thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 14h00, ngày 23/4/2019 (Thứ thứ 3) 

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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