
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: 115 /GM-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày 24 tháng  9  năm 2018 

  

  
GIẤY MỜI 

 
Kính gửi:  

 - Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 
- Đồn Biên phòng Bình Nghi; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn; 
- UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1; 
- Doanh nghiệp tư nhân Tám Anh LS. 

  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan 
tham dự họp. 

1. Thời gian: Ngày 27/9/2018 (Thứ năm). 

2. Nội dung 

a) Buổi sáng (Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút): Kiểm tra hiện trường dự án; sau 
đó họp thẩm định, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, về dự án Xây dựng trụ sở 
giao dịch, văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, kho bãi sang tải quặng 
xuất khẩu, dịch vụ lưu giữ hàng hóa, hỗ trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng 
hợp của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1; 

b) Buổi chiều (Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút) 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút: Họp thẩm định, tại trụ sở Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, về đề xuất dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân 
Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Tám Anh 
LS; 

- Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút: Họp thẩm định, tại trụ sở Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, về đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho mô hình 
điểm trồng xen canh cây ăn quả ngắn ngày và cây ăn quả lâu năm có sự liên kết 
gắn với tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Phượng Hoàng. 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Chuyên viên phòng: 
Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; 

- Đại diện các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Tham dự họp thẩm định dự án Xây 
dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, kho bãi sang 
tải quặng xuất khẩu, dịch vụ lưu giữ hàng hóa, hỗ trợ xuất nhập khẩu và kinh 
doanh tổng hợp và dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân Minh, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Đồn Biên phòng Bình Nghi: Tham dự họp thẩm địnhdự án Đầu 
tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải: Tham dự họp thẩm định 
dự án Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, 
kho bãi sang tải quặng xuất khẩu, dịch vụ lưu giữ hàng hóa, hỗ trợ xuất nhập 
khẩu và kinh doanh tổng hợp; 

- Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
UBND huyện Văn Lãng: Tham dự họp thẩm định dự án Xây dựng trụ sở giao 
dịch, văn phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, kho bãi sang tải quặng xuất 
khẩu, dịch vụ lưu giữ hàng hóa, hỗ trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng hợp; 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tràng 
Định: Tham dự họp thẩm định dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân 
Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh và UBND huyện Bình Gia: Tham dự họp thẩm định về đề 
xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho mô hình điểm trồng xen canh cây 
ăn quả ngắn ngày và cây ăn quả lâu năm có sự liên kết gắn với tiêu thụ sản 
phẩm; 

- Người đại diện theo pháp luật của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 
1:  Tham dự họp thẩm định dự án Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm, kho bãi sang tải quặng xuất khẩu, dịch vụ lưu giữ 
hàng hóa, hỗ trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng hợp (Trường hợp đi vắng 
cử người khác đi thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ); 

- Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Tám Anh LS: 
Tham dự họp thẩm định dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân Minh, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp đi vắng cử người khác đi thay 
phải có giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị  

a) Đối với dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân Minh, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cụ thể về căn cứ pháp lý về 
quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư, cho ý kiến cụ thể về hình thức sử dụng 
đất của dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tân Minh, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn (theo dự thảo báo cáo kèm theo). 
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- Đồn Biên phòng Bình Nghi, UBND huyện Tràng Định, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội biên phòng tỉnh báo cáo cụ thể về nguồn gốc diện tích đất rừng phòng hộ 
được giao cho các đơn vị quản lý, cung cấp các văn bản pháp lý của cấp có thẩm 
quyền về việc giao quản lý rừng phòng hộ (theo dự thảo Báo cáo kèm theo); 

b) Đối với dự án Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng trưng bày và giới 
thiệu sản phẩm, kho bãi sang tải quặng xuất khẩu, dịch vụ lưu giữ hàng hóa, hỗ 
trợ xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng hợp 

- Đề nghị Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 báo cáo về tình hình quản 
lý, sử dụng lô đất CC12 tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã được UBND tỉnh 
giao cho Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 đến nay; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Rà soát báo 
cáo đánh giá tình hình hoạt động của các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu Tân 
Thanh; Sự tác động của dự án với các dự án khác trong khu vực đề xuất thực 
hiện dự án tại cửa khẩu Tân Thanh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Sự phù hợp về địa điểm đề xuất thực hiện 
dự án với quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng; 

- Các sở Xây dựng, Giao thông vận tải: Đánh giá sự tác động của dự án 
với hệ thống đường giao thông khu vực cửa khẩu Tân Thanh (xem xét có ảnh 
hưởng tới Tuyến đường đấu nối với Khả phong (Trung Quốc) ?); 

- UBND huyện Văn Lãng: Đánh giá sự tác động của dự án tới hoạt động 
sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực cửa khẩu Tân Thânh. 

- Trường hợp các cơ quan không bố trí được phương tiện đi kiểm tra hiện 
trường, đề nghị tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 7 giờ 45 phút để xuất 
phát. Mọi thông tin liên hệ với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo số điện thoại: 02053 812 570. 

c) Đối với đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho mô hình điểm 
trồng xen canh cây ăn quả ngắn ngày và cây ăn quả lâu năm có sự liên kết gắn 
với tiêu thụ sản phẩm: Đề nghị các cơ quan liên quan trên cơ sở kết quả kiểm tra 
hiện trương tham gia ý kiến đề xuất của Hợp tác xã Phượng Hoàng (có dự thảo 
Báo cáo kèm theo). 

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: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phương tiện xe, phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

 
Lê Văn Thắng 
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