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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa vị trí đề xuất thực hiện 02 dự án: Khu du lịch sinh thái 

cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn và Dự án đầu tư 

xây dựng chợ đầu mối xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 02 đề xuất dự án (1) Khu du lịch sinh 

thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan (kèm theo hồ sơ chỉnh sửa theo 

Công văn số 11/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 05/01/2022) của Hợp tác xã Liên 

Minh Phát; (2) Dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối xã Yên Trạch, huyện Cao 

Lộc (kèm theo hồ sơ chỉnh sửa theo Công văn số 328/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

28/02/2022). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự 

khảo sát thực tế địa điểm đề xuất thực hiện của các dự án trên, như sau: 

1. Dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn 

Quan tỉnh Lạng Sơn 

1.1. Thành phần tham dự: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì): Lãnh đạo Sở và Phòng Quản 

lý đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đại diện Bộ CHQS tỉnh; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Liên Hội, huyện Văn Quan; 

- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã Liên Minh Phát (nếu 

người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền 

hợp lệ). 

1.2. Nội dung: Khảo sát thực địa và thống nhất nội dung đánh giá đề xuất  

địa điểm đề xuất thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, 

huyện Văn Quan. 

1.3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 08h30’ ngày 25/3/2022 (Thứ sáu). 

- Từ 08h30 phút: Tập trung tại UBND xã Liên Hội, huyện Văn Quan để 

tiến hành khảo sát thực địa vị trí khu đất. 



2 

 
 

- Sau đó, họp đánh giá địa điểm đề xuất thực hiện dự án Khu du lịch sinh 

thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan tại trụ sở UBND xã Liên Hội, 

huyện Văn Quan.  

1.4. Đề nghị 

- Nhà Đầu tư (Hợp tác xã Liên Minh Phát) báo cáo tóm tắt đề xuất dự án 

tại cuộc họp, trong đó nêu rõ về hiện trạng sử dụng đất của khu đất đề xuất. 

- UBND huyện Văn Quan: cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của huyện và quy hoạch chung xã Liên Hội; nhu cầu thực 

hiện dự án trên địa bàn. 

- UBND xã Liên Hội tham gia ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến 

của các hộ dân xung quanh khu đất đề xuất thực hiện dự án, quan điểm của xã 

về đề xuất thực hiện dự án; bố trí giúp phòng làm việc.  

- Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về địa điểm đề xuất thực hiện và đề 

xuất dự án theo chức năng quản lý nhà nước  

2. Dự án Đầu tư xây dựng chợ đầu mối xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc  

2.1. Thành phần tham dự: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì): Lãnh đạo Sở và Phòng Quản 

lý đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải. 

- Đại diện Bộ CHQS tỉnh; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc  

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần liên vận quốc tế SA 

(nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy 

quyền hợp lệ). 

2.2. Nội dung: Khảo sát thực địa và thống nhất nội dung đánh giá đề xuất  

địa điểm đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ đầu mối xã Yên Trạch, 

huyện Cao Lộc. 

2.3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h30’ ngày 25/3/2022 (Thứ sáu) tại 

vị trí đề xuất thực hiện dự án, Km23, Quốc lộ 1, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc 

để tiến hành khảo sát thực địa vị trí khu đất.  Sau đó, họp xem xét tại phòng họp 

402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2.4. Đề nghị 

- Nhà Đầu tư (Công ty cổ phần liên vận quốc tế SA) báo cáo tóm tắt đề 

xuất dự án tại cuộc họp, trong đó nêu rõ về hiện trạng sử dụng đất của khu đất 

đề xuất. 
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- UBND huyện Cao Lộc: cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của huyện và quy hoạch xây dựng có liên quan; nhu cầu thực 

hiện dự án trên địa bàn. 

- UBND xã Yên Trạch tham gia ý kiến về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến 

của các hộ dân xung quanh khu đất đề xuất thực hiện dự án, quan điểm của xã 

về đề xuất thực hiện dự án; bố trí giúp phòng làm việc.  

- Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về địa điểm đề xuất thực hiện và đề 

xuất dự án theo chức năng quản lý nhà nước  

( Kèm theo giấy mời là Thông báo thẩm định dự án, Văn bản đề xuất dự 

án sau chỉnh sửa, bổ sung) 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 - 0972.190.213 ( đồng chí: 

Trần Duy Khánh). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

giờ và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

                  KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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