
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________ ________________________________________ 

Số: 28 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  08 tháng  3  năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
(lần thứ 3) 

 
Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành 

(Địa chỉ trụ sở đăng ký: Lô NLK 05-1, khu đô thị N16, thị 
trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); 

- Ông Nguyễn Tiến Hùng, người đại diện theo pháp luật 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành 
(địa chỉ: số 250, tổ 20, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội). 

 

Thực hiện Thông báo số 532/TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn, ngày 29/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn có Thông báo 
số: 240/TB-SKHĐT về lịch kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở 
thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Ngày 01/3/2019 Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có Giấy mời số: 25/GM-SKHĐT mời 
Công ty đến làm việc vào ngày ngày 07/3/2019. Tuy nhiên, Công ty không đến 
làm việc theo Giấy mời.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Người đại diện theo pháp luật 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành (lần thứ 3).  

1. Thời gian:  9 giờ 00',  ngày 15 tháng 3 năm 2019. 

2. Địa điểm: Phòng họp 401, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 2 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

3. Thành phần làm việc: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo Sở chủ trì;  

- Thành viên Đoàn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở 
thương mại N16 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (theo Quyết định số: 31/QĐ-
SKHĐT ngày 28/02/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);  

- Nhà đầu tư thực hiện dự án: Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành (Trường hợp người đại diện theo 
pháp luật đi vắng cử người khác đi thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ).  

4. Nội dung làm việc: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn; giải trình các nội dung liên quan đến dự án theo kết quả kiểm tra, rà 
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soát hồ sơ dự án của Đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số: 31/QĐ-
SKHĐT ngày 28/02/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

5. Ghi chú 

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành: (1) 
Lập báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương 
mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc kể từ khi được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 đến nay, gồm: về tiến độ 
thực hiện dự án (hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, tiến độ 
thi công xây dựng và hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh), kết quả hoạt 
động kinh doanh dự án, việc chấp hành các quy định về thuế, tài chính, đất đai 
và các nội dung khác có liên quan; (2) Hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, môi 
trường,...; (3) Cung cấp các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua 
bán nhà ở gắn liền với đất chuyển nhượng Công ty đã ký với các hộ gia đình 
hoặc cá nhân tại dự án (121 hợp đồng) và toàn bộ các giấy tờ có liên quan kèm 
theo. 

- Nếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành không 
đến làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho 
cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Các thành phần tham dự kiểm tra: chuẩn bị tài liệu, ý kiến thuộc lĩnh vực 
phụ trách. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các ông (bà) đến làm việc đúng thời gian 
và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc;  
- UBND tỉnh (b/c);  
- UBND huyện Cao Lộc; 
- UBND thị trấn Cao Lộc;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: KTN, DN, Văn phòng 
Sở (bố trí phòng họp, đăng lên Trang 
thông tin); 
- Lưu: VT, TTr. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 GIÁM ĐỐC 
  
 
 

 
Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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