
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:  08 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày   06 tháng 02  năm 2020 
 
 

GIẤY MỜI 
Kiểm tra thực trạng và xem xét phương án đề xuất cải tạo, sửa chữa  

trụ sở làm việc Sở Xây dựng 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 323/VP-KTN 
ngày 03/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề xuất sửa chữa, 
cải tạo Trụ sở làm việc Sở Xây dựng. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị dự làm 
việc. 

1. Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Kinh tế Ngành; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Văn hóa thể thao và du lịch, Xây 
dựng. 

- Đại diện UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 8h00’ ngày 11/02/2020 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Kiểm tra hiện trạng tại số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, sau đó họp bàn thống nhất tại phòng họp 402 Sở 
Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Kiểm tra, xem xét các nội dung đề xuất sửa chữa, cải tạo trụ 
sở làm việc Sở Xây dựng.  

5. Đề nghị:  

- Sở Xây dựng báo cáo đề xuất phương án cải tạo sửa chữa, chuẩn bị hồ 
sơ và các tài liệu liên quan. 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư dự án CT Trường TC Văn 
hóa nghệ thuật- đơn vị quản lý sử dụng cũ) báo cáo các nội dung liên quan vừa 
được tổ chức sửa chữa hoàn thành năm 2019. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phương tiện, phòng họp); 
- Lưu: VT, KTN. 
 
 

 
 
 
 

Hứa Thị Hằng 
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