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

 

GIẤY MỜI 

Làm việc liên quan đến dự án Đầu tư phát triển nông nghiệp  

kết hợp tham quan sinh thái 
__________________________ 

 

Kính gửi: Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ và thương mại 

Kim Chòi (Địa chỉ: Thôn Kim Chòi, xã Đồng 

Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 

Thực hiện Công văn số 581/UBND-KT ngày 07/05/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc xem xét đề xuất dự án Đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp 

tham quan sinh thái của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Người đại diện theo pháp luật 

của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi đến làm việc, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2021 (thứ ba). 

2. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 

2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở; Phòng Quản lý 

đầu tư ngoài ngân sách;   

- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ và 

thương mại Kim Chòi (Nếu người đại diện theo pháp luật không tham dự được 

cử người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ, ghi rõ nội dung ủy quyền 

và quyết định nội dung làm việc). 

4. Nội dung: Xem xét thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện 

dự án Đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái của Hợp tác xã 

Sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi (Theo Công văn số 581/UBND-KT 

ngày 07/05/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ông (bà) đến làm việc đúng thời gian và 

địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần làm việc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐT NNS; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, TTr, VVQ(đăng TT). 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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