
         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: 40 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét nội dung đề xuất xây dựng khu tái định cư  

và nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

 nhà xưởng Phúc Khang 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1590/VP-KT ngày 

284/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND huyện 

Văn Lãng về xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang. Để có đủ cơ sở, thông tin 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp. Cụ thể như sau 

1.  Nội  dung: Xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng về xây dựng 

khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật nhà xưởng Phúc Khang,. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 12/05/2021 (Thứ tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 2, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Phòng Quản lý đầu tư công;  

- Đại diện các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài 

chính; 

- Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Đại diện UBND huyện Văn Lãng;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị 

Phúc Khang (Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải 

có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- UBND huyện Văn Lãng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án về xây 

dựng khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang. 
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- Công ty Công ty TNHH Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang: Chuẩn bị báo 

cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng 

Phúc Khang, các nội dung đã thực hiện từ khi được phê duyệt dự án. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước.  Lưu ý đánh giá nội dung liên quan đến hình thức đầu tư và cơ chế tài 

chính liên quan tới nguồn vốn thực hiện dự án tái định cư. 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 -  0919.666987 (gặp đồng 

chí: Trần Duy Khánh). 

(Báo cáo 156/BC-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện và dự thảo 

báo cáo gửi kèm theo công văn này). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí, ông (bà) đến dự 

họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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