
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: 16 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 15  tháng 02 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
 

Kính gửi: ............................................................................... 

 

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

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể và tư nhân; Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình; 

- Đại diện của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn và 
Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt Anh Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Ngày 19/02/2019 (Thứ ba). 

3. Nội dung 

- Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Họp xem xét thực hiện thủ tục chấm dứt 
hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Chợ cửa khẩu Tân Thanh, xã 
Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây 
dựng Lạng Sơn); 

- Từ 15 giờ 45 đến 17 giờ: Họp xem xét thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt 
động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng chợ Việt Anh khu 
cửa khẩu Chi Ma (Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt Anh 
Lạng Sơn). 

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

5. Đề nghị 

- Các Nhà đầu tư: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt (10 bản) về tình hình triển 
khai thực hiện dự án phục vụ họp (Nếu người đại diện không tham dự được 
người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 
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- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo 
cáo trình tự thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả đánh giá dự án và kiến nghị 
UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động của 02 dự án: Dự án Chợ cửa khẩu Tân 
Thanh và Dự án Đầu tư xây dựng chợ Việt Anh khu cửa khẩu Chi Ma. 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình chuẩn bị báo cáo cụ thể về công 
tác quản lý đầu tư trên địa bàn (tình hình tiến độ triển khai thực hiện dự án, công 
tác phối hợp của Nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án,…). 

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

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố phòng họp); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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