
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: 30 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông 
nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình; 
- Công ty Cổ phần kinh doanh bò thịt Việt Nam 

(VBBC) (Địa chỉ: Số 01, ngõ 260 Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Điện 
thoại liên lạc: 0936 357 199); 

- Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Chi Ma (Địa chỉ: 
Khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, Lộc Bình, 
Điện thoại liên lạc: 0903420526). 

 

Thực hiện Công văn số 4183 /VP-KTN ngày  19 tháng 10 năm 2018 của 
Văn phòng UBND tỉnh phương án xử lý các dự án đầu tư không thực hiện, chậm 
tiến độ; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: đại diện Lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị làm việc. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Đại diện các phòng: Thanh 
tra, Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân. 

- Đại diện các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
PTNT;  

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần kinh 
doanh bò thịt Việt Nam; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Chi Ma;  

- Đại diện UBND huyện Đình Lập tham gia kiểm tra: Dự án Trung tâm 
chăn nuôi bò giống cao sản và chủ động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia 
súc; 

- Đại diện UBND huyện Lộc Bình tham gia kiểm tra: Dự án Kho, xưởng 
chế biến nhựa thông và tinh dầu khác. 

2. Thời gian: Thứ năm, ngày 21/3/2019. 

3. Nội dung và địa điểm: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án của nhà đầu 
tư, lịch làm việc cụ thể như sau: 
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- Buổi sáng: Kiểm tra dự án Trung tâm chăn nuôi bò giống cao sản và chủ 
động nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi gia súc (Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần 
kinh doanh bò thịt Việt Nam). 

+ Từ 8 giờ 00’ đến 9 giờ 30’: kiểm tra tại hiện trường dự án (các thành 
phần làm việc có mặt tại trụ sở UBND xã Đình Lập, huyện Đình Lập để đến 
hiện trường dự án); 

+ Từ 9 giờ 30’: làm việc tại trụ sở UBND xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 

- Buổi chiều: Kiểm tra dự án Kho, xưởng chế biến nhựa thông và tinh dầu 
khác (Nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Chi Ma). 

+ Từ  14 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: kiểm tra tại hiện trường dự án. Địa chỉ: 
Số 177,  khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình; 

+ Từ 15 giờ 30’: làm việc tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình. 

4. Đề nghị 

- Các Nhà đầu tư: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực 
hiện dự án (05 bản, theo mẫu gửi kèm văn bản này), Hồ sơ pháp lý của dự án 
(về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,...). phục vụ họp. 

(Nếu người đại diệntheo pháp luật không tham dự được, cử người khác đi 
thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

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

- Nhờ UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Lộc Bình mời giúp đại 
diện UBND xã, thị trấn tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra; bố trí địa điểm 
làm việc cho Đoàn kiểm tra. 

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: Buổi sáng đúng 7 giờ 00’ 
để xuất phát. Mọi thông tin liên hệ với đồng chí Nguyễn Hiếu, Thanh tra viên Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0205.3813.473, 0945.057.616. 

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

 

 
Nơi nhận: 

 GIÁM ĐỐC 
 

- Như thành phần làm việc; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng: DNKTTT&TN; 
- Văn phòng Sở (chuẩn bị phương tiện); 
- Lưu: VT, TTr. 

 

 
 

Đã ký 
 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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