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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm của tỉnh 

 
 

Thực hiện Thông báo số 332/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

về Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 06 

tháng 6 năm 2022), trong đó: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh định kỳ 

hằng quý báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình triển khai các dự án đầu tư 

đã xin chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng thời 

nghiên cứu, đề xuất về tiêu chí xác định các dự án trọng điểm của tỉnh, báo 

cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2022 để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ". Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự kiến nguyên tắc, 

tiêu chí xác định các dự án trọng điểm và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan tại 

Công văn số 1156/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 17/6/2022. 

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan1, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo báo cáo đề xuất nguyên tắc, tiêu chí xác 

định dự án trọng điểm của tỉnh. Để đảm bảo đầy đủ nội dung thông tin báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ 

quan tham dự. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách và phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài 

chính; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Tư pháp; BCH Quân sự tỉnh; BCH Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc; 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 07/7/2022 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng 

điểm của tỉnh. 

                   
1 Đến nay có 14 cơ quan tham gia góp ý 
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5. Đề nghị: Các cơ quan tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng, 

nhiệm vụ. (Có dự thảo báo cáo chi tiết kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTC; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Hứa Thị Hằng 
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