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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Xem xét Công văn số 1515/SKHĐT-DNKTTT ngày 22/11/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc đề xuất Chương trình Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn thăm, 
làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FLC, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về: thành phần, dự kiến 
chương trình làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh với lãnh đạo Tập đoàn FLC tại 
Công văn nêu trên. Về thời gian, địa điểm làm việc: dự kiến vào trung tuần 
tháng 01/2019, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan liên hệ với Tập đoàn FLC để xây dựng, thống nhất chi tiết 
nội dung, chương trình làm việc; tổng hợp, lập danh sách Đoàn đại biểu của tỉnh 
trình cấp có thẩm quyền quyết định; chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục vụ 
làm việc.  

2. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Cao 
Lộc, Bắc Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội 
dung làm việc với Tập đoàn FLC. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NN&PTNT, TM&MT, XD; 
- UBND các huyện: Bắc Sơn, Cao Lộc,  
  TP. Lạng Sơn; 
- Công ty CP Tập đoàn FLC; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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