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GIẤY MỜI 

Xác nhận thực tế tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

 Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

173/QĐ-UBND ngày 30/01/2020, cấp cho Nhà đầu tư: Ông Thái Chí Quân (quốc 

tịch Trung Quốc). Tiến độ thực hiện dự án từ Quý I/2020 đến quý IV/2022.  

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tiến hành kiểm tra, 

xác nhận thực tế việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ tại 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại huyện Lộc Bình; cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách (chủ trì); 

Phòng Đăng ký kinh doanh; Thanh tra Sở; 

- Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 

Tư pháp; 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 08h00’ ngày 09/11/2022 (Thứ Tư): Tập trung 

tại vị trí thực hiện dự án, sau đó họp đánh giá tại phòng họp của UBND thị trấn 

Na Dương, huyện Lộc Bình. 

3. Nội dung: Xác nhận thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại huyện Lộc 

Bình, thống nhất phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh. 

4. Đề nghị: 

-  Đề nghị các cơ quan cung cấp thông tin liên quan việc triển khai thực 

hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại huyện 

Lộc Bình thuộc lĩnh vực phụ trách; xác nhận việc triển khai thực hiện; đề xuất 

phương án xử lý theo quy định.  

- Đề nghị UBND thị trấn Na Dương bố trí giúp phòng họp cho Đoàn sau 

khi kiểm tra thực tế. 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 - 0977.811.896 (gặp đồng 

chí: Lê Tuấn Hải).  

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

thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Phòng ĐKKD, Thanh Tra Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hoan 
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