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GIẤY MỜI 

Họp xem xét tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn trình tự thủ tục dự án đầu tư 

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương 

binh và Xã hội, Công Thương, Tư pháp, Giáo dục và Đào 

tạo, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự 

thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thẩm định dự án đầu tư, đề xuất quy 

trình thực hiện thủ tục hành chính theo Luật Đầu tư và xin ý kiến các cơ quan 

liên quan tại Công văn số 1087/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 29/6/2021. Sau khi 

nhận được văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã biên soạn lại báo cáo và dự thảo Quy định của UBND tỉnh về trình tự, 

thủ tục thẩm định dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 

2) và thực xin ý kiến các cơ quan tại Công văn số 2040/SKHĐT-QLĐTNNS 

ngày 18/11/2021. 

Đến thời điểm hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản nhận các ý kiến 

tham gia (lần 2) cuả các cơ quan, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đều cơ bản nhât 

trí với nội dung dự thảo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, xét theo tình 

hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc xây dựng một quy trình tổng 

hợp bao gồm đầu tư, đất đai, xây dựng…. để hướng dẫn các nhà đầu tư là cần 

thiết. Để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn 

được đầy đủ đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mời họp như sau:  
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1. Nội dung: Họp xem xét tham gia ý kiến dự thảo Hướng dẫn trình tự thủ 

tục dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 08h00, ngày 26/01/2022 ( Thứ 4) 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao 

thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tư 

pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng 

Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn; Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước 

5. Đề nghị: Các thành viên tham dự họp nghiên cứu tài liệu, nội dung, 

thông tin liên quan theo chức năng quản lý nhà nước để tham gia ý kiến tại cuộc 

họp. 

Ghi chú:  Nội dung cuộc họp có tính chất quan trọng đề nghị đại diện 

Lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu tài liệu gửi kèm, trực tiếp tham dự họp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các cơ quan, tham dự đúng 

thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở KHĐT; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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