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Số: 143 /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra Doanh nghiệp và dự án đầu tư 
 
 

Kính gửi: - Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Quốc (Địa chỉ: 
Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); 

- Công ty cổ phần Khai thác đá Đồng Tiến (Địa chỉ: 
Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn); 

- Công ty TNHH Minh Hợp (Địa chỉ: Đường 295, phố 
Cầu Chõ, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SKHĐT ngày 13/12/2017 của Giám đốc sở 
Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch kiểm tra dự án đầu tư như sau: 

1. Nội dung 

- Kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 
việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật 
có liên quan.  

- Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư. 

(Chi tiết theo Lịch kiểm tra kèm theo) 

2. Thời gian: Ngày 23 và ngày 24 tháng 7 năm 2018. 

3. Địa điểm: Tại địa điểm thực hiện dự án và trụ sở Công ty. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Chuyên viên các phòng: 
Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Đăng ký kinh doanh và Thanh tra Sở. 

- Doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (trường 
hợp vắng mặt, cử người khác làm việc thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ); Kế 
toán doanh nghiệp;  Các bộ phận chuyên môn, giúp việc của doanh nghiệp do 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mời tham dự. 

5. Đề nghị Công ty 
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- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (05 bản) theo nội dung kiểm tra (theo đề 
cương báo cáo gửi kèm).  

- Chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ liên quan theo quy định tại các Điều: 11, 
12, 13, 14, 31, 32, 33, 37, 48, 74, 112, 121…của  Luật Doanh nghiệp để xuất 
trình khi có yêu cầu.  

- Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các Chi nhánh trực thuộc (hồ sơ thành lập 
chi nhánh, hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh và các giấy tờ có 
liên quan) (Nếu có). 

- Hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư (về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi 
trường,...). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty 
chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu, bố trí thời gian làm việc và phòng họp theo 
thông báo./. 

 

 
Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: ĐKKD, DNKTTTTN; 
- Thanh tra Sở; 
- Văn phòng Sở (chuẩn bị phương tiện); 
- Lưu: VT,DNKTTT&TN. 

 

 
 
 

Đã ký 
 

 
Lê Văn Thắng 
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