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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: 37 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình 
thực hiện dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan 
 
 

Trên cơ sở Tờ trình số 01/TTr-TM ngày 02/01/2020 của Công ty cổ phần 
thương mại - dịch vụ Tân Minh về Ý kiến đề xuất về việc tham gia làm chủ đầu 
tư Dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa 
bàn huyện Văn Quan; Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 13/3/2020 của UBND 
huyện Văn Quan Về việc khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án 
Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện 
Văn Quan, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị tham dự họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên phòng 
Quản lý đầu tư công. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông 
thôn mới tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Quan. 

- Đại diện Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Tân Minh (Nhờ UBND 
huyện Văn Quan mời giúp). 

2. Nội dung: Họp xem xét, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá 
trình thực hiện dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên 
xã trên địa bàn huyện Văn Quan. 

3. Thời gian: Từ 08h00’ ngày 29/4/2020 (thứ tư). 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp 402 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Công tác chuẩn bị: 

- UBND huyện Văn Quan, Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Tân 
Minh: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện dự án. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. 
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(Gửi kèm giấy mời trên Ioffice: Tờ trình số 01/TTr-TM ngày 02/01/2020 

của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Tân Minh; Báo cáo số 110/BC-

UBND ngày 13/3/2020 của UBND huyện Văn Quan). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tại mục 1; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hứa Thị Hằng 
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