
 

 

 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: 57 /GM-SKHĐT     Lạng Sơn, ngày  26  tháng 7 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát, đánh giá tổng thể Dự án đầu tư  

Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 579/UBND-KT ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh việc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2019; việc đầu tư theo hình thức đối tác công 

- tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2019 tại tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham gia 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, các Phòng: Quản lý Đầu tư công, 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Thanh tra tỉnh; 

- Thành viên Tổ đánh giá rà soát, đánh giá tổng thể dự án Nhà máy chế 

biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn  theo Quyết định số 60/QĐ –SKHĐT ngày 

08/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Nội dung: Họp rà soát, đánh giá tổng thể Dự án đầu tư Nhà máy chế 

biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn. 

3.Thời gian: Bắt đầu vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27/7/2021 (Thứ Ba). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị: Các thành phần tham gia họp nghiên cứu báo cáo đã gửi, 

chuẩn bị tài liệu liên quan để tham gia ý kiến tại cuộc họp.  

 (Báo cáo đã gửi kèm Công văn số 1114/SKHĐT ngày 02/7/2021). 

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; 

- VP Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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