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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt sử dụng lò đốt bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI 05 (120) 

SERIES 3 NEW 2013 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu 

tư thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt bằng không 

khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) SERIRS 3 NEW 2013 của Công ty TNHH 

Xây dựng Thành Linh (nhà đầu tư) nộp và đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định đề 

xuất điều chỉnh dự án của các cơ quan liên quan tại Công văn số 1257/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 04/7/2022. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã ban hành Văn bản số 1484/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 01/08/2022 về 

rà soát, bổ sung hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt sử dụng lò đốt bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) 

SERIRS 3 NEW 2013. 

Ngày 31/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều 

chỉnh dự án của nhà đầu tư (nộp sau khi chỉnh sửa, bổ sung). Để có đủ thông tin 

thẩm định dự án làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 

trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự kiểm tra tình hình thực hiện dự án. 

1. Thành phần tham dự 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo sở và Phòng Quản lý đầu tư ngoài 

ngân sách, Thanh tra Sở;  

- Đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và 

Công nghệ.  

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Chi Lăng;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh 

(Nhà đầu tư đề xuất). 

Ghi chú: Nếu người đại diện theo pháp luật không tham dự được người 

khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Bắt đầu từ 14h00’ ngày 29/9/2022 (thứ Năm) 

- Địa điểm: Tại khu đất Đồng Nà Chuông Ý, thôn Lạng Giai A, xã Nhân 

Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 
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3. Nội dung: Kiểm tra thực tế dự án và xem xét các đề xuất điều chỉnh 

Dự án Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt bằng 

không khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) SERIRS 3 NEW 2013.  

4. Đề nghị 

- Nhà đầu tư: chuẩn bị báo cáo tóm tắt đề xuất dự án cho các thành phần 

dự họp và trình bày sơ bộ đề xuất tại cuộc họp; 

- UBND huyện Chi Lăng hỗ trợ bố trí giúp phòng họp cho Đoàn sau khi 

kiểm tra thực địa. 

- Trên cơ sở nghiên cứu nội dung hồ sơ (bao gồm các nội dung giải trình 

của nhà đầu tư) và thực địa dự án; đề nghị các cơ quan tham gia ý kiến theo 

chức năng nhiệm vụ, đánh giá tình hình hoạt động của dự án làm cơ sở đề xuất 

chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư. 

(Hồ sơ đề xuất dự án gửi kèm theo trên ioffice). 

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 – 0912.241.988 (gặp 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 

 

 

 

 

Dương Thị Hoan 
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