
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 79 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7  năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 
 
 

Kính gửi:   
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, 
Công Thương; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng 
Sơn; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Các Doanh nghiệp. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham gia 
họp xem xét đánh giá dự án đầu tư. 

1. Thời gian: Theo Lịch làm việc kèm theo Giấy mời này. 

2. Địa điểm: Tại phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn (Số 02 đường, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu tư (13 dự án) 
trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Thực hiện theo kết luận tại Thông 
báo số 302/TB-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh). 

- Rà soát, xác định nguyên nhân, lý do chưa đầu tư các hạng mục dự án, 
sử dụng đất sai mục đích, kinh doanh ngành nghề không đúng với Giấy chứng 
nhận đầu tư đối với 09 dự án đầu tư của các nhà đầu tư tại khu vực cửa khẩu Tân 
Thanh. 

- Xem xét, đề xuất hướng xử lý đối với 03 dự án có chủ trương của 
UBND tỉnh cho phép đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện; thực hiện thủ tục 
chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với 01 dự án. 

 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, Thanh tra Sở; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài 
chính, Công Thương; 

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

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; 
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- Người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp (Trường hợp người 
đại diện theo pháp luật cử người khác đi thay thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị  

- Đối với 09 dự án đang hoạt động ổn định nhưng còn hạng mục chưa đầu 
tư xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, đề nghị các doanh nghiệp chuẩn 
bị báo cáo theo đề cương gửi kèm theo (08 bản) và hồ sơ tài liệu có liên quan 
đến dự án để phục vụ họp. 

- Đối với 03 dự án có chủ trương của UBND tỉnh cho phép đầu tư nhưng 
chưa triển khai thực hiện và 01 dự án của nhà đầu tư xin ngừng đầu tư, đề nghị 
báo cáo tình hình triển khai thực hiện kể từ khi được đồng ý về chủ trương, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Các cơ quan có liên quan chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng quản 
lý nhà nước của mình. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chuẩn bị tài 
liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra 13 dự án (các biên bản làm việc với doanh 
nghiệp). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các đồng chí và ông (bà) đến dự họp 
đúng thời gian và địa điểm trên./.  

 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng ĐKKD; 
- Thanh tra Sở; 

 

       Đã ký 
- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp);  
- Lưu: VT, DNKTTT&TN.  

Lê Văn Thắng 
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