
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: 33 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  25   tháng  3  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
(Lần thứ 02) 

 
Kính gửi:  

- 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; 

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

 

Thực hiện Công văn số 4183 /VP-KTN ngày  19/10/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về phương án xử lý các dự án đầu tư không thực hiện, 
chậm tiến độ; Ngày 15/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Giấy mời số: 
30/GM-SKHĐT mời Công ty làm việc về tình hình thực hiện 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) và 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) vào ngày  21/3/2019; Tuy nhiên, Quí 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 
của Công ty (lần thứ 02). 

1. Thời gian:  8 giờ 00', ngày 02 tháng 4 năm 2019. 

- Từ 8 giờ - 9 giờ 30': Làm việc với Công ty Cổ phần kinh doanh bò thịt 
Việt Nam (VBBC); 

- Từ 9 giờ 30' - 11 giờ: Làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 
Chi Ma. 

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; Đại diện các 
phòng: Doanh nghiệp, KTTT và TN, Thanh tra Sở; 

- 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. (Nếu 
người đại diện theo pháp luật không tham dự được cử người khác đi thay, phải 
có Giấy ủy quyền hợp lệ). 
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4. Nội dung làm việc: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư gồm: 

- 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); 

- 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). 

5. 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); chuẩn bị Hồ sơ 
pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,...). phục vụ làm 
việc. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các ông/bà đến làm việc đúng thời gian, 
địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: DNKTTTTN, VP Sở  
(bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, TTr, VVQ. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

Đã ký 
 
 

 
Phùng Thị Thanh Nga 
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CÔNG TY ......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-CT Lạng Sơn, ngày       tháng    năm 2019 
 

BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư: ............... 

 ___________________________ 

 

Thực hiện Giấy mời số:      /GM-SKHĐT ngày         /2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Công ty ................................................... báo cáo như sau:  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, từ khi được cấp có thẩm 
quyền Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến 
nay, với các nội dung chính như sau:  

1. Tóm tắt dự án đầu tư: Tên dự án, số, ngày cấp GCN ĐKĐT, qui mô 
dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ dự án. 

2. Kết quả thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:  

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật sau khi được chấp thuận chủ 
trương đầu tư/cấp GCN đăng ký đầu tư/GCN đầu tư như ; thực hiện bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, thuê đất; thực hiện các quy định về 
quản lý đầu tư xây dựng công trình (phê duyệt dự án, thiết kế, cấp phép xây 
dựng...); thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (báo cáo đánh giá tác 
động môi trương, phục hồi môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, ký 
quỹ bảo vệ môi trường….); 

- Thời điểm khởi công xây dựng công trình; thời điểm hoàn thành các 
công trình đưa vào khai thác sử dụng; tiến độ, giá trị khối lượng các công việc 
thực hiện và tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư đến hết tháng 3 năm 2019;  

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; 

- Việc chấp hành nghĩa vụ, chế độ báo cáo theo quy định của Nhà đầu tư 
và các nội dung khác có liên quan. 

3. Kế hoạch thực hiện dự án đến hết năm 2019 và các năm tiếp theo. 

4. Đề xuất, kiến nghị của Nhà đầu tư. 

 

                                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                             (Ký tên, đóng dấu) 
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