
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số: 183/GM - STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

 

 

GIẤY MỜI 
                

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Lạng Sơn 

(Địa chỉ: số 115 (cạnh Cung văn hóa thiếu nhi), 

đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 509/TB- UBND ngày 03/9/2019 Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ngày 26/8/2019 về đề xuất phương án hoàn trả chi phí Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và xây dựng Lạng Sơn đầu tư vào dự án Chợ cửa khẩu Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; trong đó giao “Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hoàn trả các khoản 

chi phí đầu tư hợp lý đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và Nhà đầu tư, 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật...”; 

Để có cơ sở báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài chính trân 

trọng kính mời:  

1. Thành phần: Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu 

tư và xây dựng Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét nội dung chi phí theo đề nghị tại Báo cáo số 10- 

2019/BC- CC3 ngày 13/9/2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng 

Lạng Sơn 

3. Thời gian, địa điểm: 09giờ 30 phút, ngày 28/10/2019 (Thứ hai); tại 

phòng họp tầng III, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

Kính mời đồng chí đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;                                                                                        

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (Chuẩn bị phòng họp);  

- Lưu: VT, QLG&CS; 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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