
 

 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét lựa chọn danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021  

 

Thực hiện Công văn số 4774/VP-KT ngày 20/11/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc lựa chọn danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh để triển khai trong năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời 

đại diện các cơ quan tham dự họp. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.  

- Lãnh đạo các đơn vị: Ban dân tộc HĐND tỉnh; Ban dân tộc UBND tỉnh; Sở 

Công thương; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; UBND các huyện và 

Công ty điện lực Lạng Sơn. 

- Phòng Quản lý Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 ngày 27/11/2020 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Rà soát lựa chọn danh mục các dự án cấp điện nông thôn thực 

hiện trong năm 2021 (Gửi kèm công văn số 3087/PCLS-BQLDA ngày 17/11/2020 

và  biểu phụ lục danh mục dự án dự kiến do Công ty Điện lực Lạng Sơn lựa chọn). 

5. Đề nghị 

Các cơ quan nghiên cứu trước danh mục theo Phụ lục gửi kèm để lựa chọn 

các dự án ưu tiên thực hiện trước, tránh trùng lặp, chồng chéo với các dự án khác 

để thống nhất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tại mục 1; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hứa Thị Hằng 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 122 /GM-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày  24  tháng 11 năm 2020 
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