
UỶ BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 224  /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Trung tâm phân phối bán sỉ  

và kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái 
  

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp xem xét đề 
nghị điều chỉnh dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ 
phần Tập đoàn Phú Thái với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: 

Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 08/7/2019 (thứ Hai) tại Phòng họp trực tuyến 1, 
tầng 3 trụ sở UBND tỉnh.  

3. Nội dung làm việc: 

Xem xét các nội dung liên quan đến dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và 
kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo 
tình hình, tiến độ triển khai dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công 
ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái và nội dung đề xuất điều chỉnh dự án của Công ty. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thành 
phố Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận thanh tra (Kết luận số 
54/KL-TTr ngày 23/4/2018) và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến Dự 
án trên. 

(Các đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp). 
 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Phùng Quang Hội 
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