
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  06 /GM-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 15 tháng  01  năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp Tổ công tác rà soát tổng thể quá trình thực hiện dự án  

Khách sạn –sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 

 

                    Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,  

Tài chính, Xây dựng; 

- Thanh tra tỉnh;  

- Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc thành lập Tổ công tác rà soát tổng thể quá trình thực hiện dự án 

Khách sạn –sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Tổ công tác rà soát tổng thể quá trình thực hiện dự án Khách sạn –sân golf 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tổ chức họp để thống nhất dự thảo thông báo 

phân công nhiệm vụ và triển khai các công việc. Cụ thể: 

1. Thành phần:  Thành viên Tổ công tác rà soát tổng thể quá trình thực hiện 

dự án Khách sạn –sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn được thành lập theo 

Quyết định số 03/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2021. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp 401, tầng IV, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

(Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ Tổ công tác gửi kèm theo). 

Trân trọng kính mời và đề nghị các thành viên đến dự họp đầy đủ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: Thanh tra, QLĐTNNS; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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