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GIẤY MỜI 

Tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và việc chấp hành  

các quy định của pháp luật về đầu tư đối với một số  

dự án đầu tư ngoài ngân sách  
__________________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-SKHĐT ngày 03/5/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Kiểm tra tình hình triển khai và hoạt động của một số 

dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022; Trên cơ sở tổng hợp, 

theo dõi tình hình triển khai thực hiện hoạt động các dự án địa bàn huyện: Bình 

Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng và Văn Quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời các cơ quan dự họp với nội dung sau:  

1. Thành phần 

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

sách; Thanh tra Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng và phòng chuyên môn (dự 

họp nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện Chi Lăng).  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan và phòng chuyên môn (dự 

họp nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện Văn Quan).  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia và phòng chuyên môn (dự 

họp nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện Bình Gia).   

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và phòng chuyên môn (dự 

họp nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện Bắc Sơn).    

- Người đại diện theo pháp luật của các Nhà đầu tư (có danh sách dự án 

kèm theo). 

2. Thời gian: Từ 07h30, ngày 30/9/2022 (Thứ Sáu). 

(Thời gian họp chi tiết của từng dự án tại phụ lục đính kèm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 

02 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: Rà soát tiến độ thực hiện dự án, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo 

đúng quy định của pháp luật về đầu tư. 

5. Đề nghị:  
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- Các thành phần tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ. 

- Các Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, các vướng 

mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Đề nghị Nhà đầu tư liên hệ 

Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách (ĐT: 0205 3812570) đăng ký dự họp và 

gửi báo cáo để tổng hợp.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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