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GIẤY MỜI 

Họp rà soát các thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm của Ban Chỉ 

đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB tỉnh 

 

Thực hiện kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Văn bản số 235/VP-KT ngày 18/01/2023 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát 

quy trình, thủ tục thực hiện các dự án trọng điểm. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 238/SKHĐT-QLĐTNNS 

ngày 09/02/2023 đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà 

soát, đánh giá các thủ tục liên quan đến đến lĩnh vực quản lý theo quy định pháp 

luật, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất 

phương hướng triển khai các bước tiếp theo đối với các dự án trọng điểm. 

Do khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện có thời hạn, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã chủ động tổng hợp dự thảo các báo cáo đánh giá, rà soát các 

thủ tục liên quan của các dự án trọng điểm. Để đảm bảo thực hiện đúng theo nội 

dung chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với nội dung sau: 

1. Thành phần 

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

ngoài ngân sách, Phòng Quản lý đầu tư công; 

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

nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Cao Lộc, 

Lộc Bình. 

( Đây là nội dung quan trọng để báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy, đề nghị 

các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bố trí tham gia trực tiếp) 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 17/3/2023 (thứ Sáu).  
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- Địa điểm: Phòng 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 02 Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Tham gia dự thảo báo cáo đánh giá, rà soát quy trình, thủ 

tục thực hiện các dự án trọng điểm (Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 

đến Km18); Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; Khách sạn 

sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Đề nghị 

- Các Sở, Ban, ngành trên cơ sở chức năng được giao quản lý và nội dung 

dự thảo báo cáo, bổ sung nội dung trực tiếp trong báo cáo thuộc trách nhiệm lĩnh 

vực tham mưu quản lý theo quy định pháp luật chuyên ngành; trong đó nêu rõ đề 

xuất kiến nghị các nội dung để chỉ đạo, giải pháp khắc phục, nội dung công việc 

phải thực hiện  để đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ quy trình trong việc triển khai thực 

hiện dự án tiếp theo (Lưu ý: Do khối lượng công việc rà soát lớn, đồng thời yêu 

cầu tính chính xác liên quan đến số liệu, đề nghị các cơ quan chuẩn bị nội dung 

tham gia ý kiến bằng tài liệu, văn bản để chuyển lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại cuộc họp, làm cơ sở tổng hợp, chỉnh sửa). 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên cơ sở nội dung dự thảo thực 

hiện rà soát thực trạng số liệu về đất đai, đánh giá các thủ tục liên quan đến thu 

hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật về đất đai; trong đó nêu rõ 

đề xuất kiến nghị các nội dung để chỉ đạo, giải pháp khắc phục, nội dung công việc 

phải thực hiện  để đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ quy trình trong việc triển khai thực 

hiện dự án tiếp theo  đối với các dự án trọng điểm nêu trên 

(Nội dung dự thảo báo cáo các dự án trọng điểm được gửi trực tiếp tới 

Lãnh đạo các cơ quan và thu hồi sau cuộc họp) 

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 – 0915.320.118 (đồng chí: 

Tống Ngọc Hào).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý cơ quan tham gia họp 

đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNSTDK). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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