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GIẤY MỜI HỌP 

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn  
 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 889/VP-KTN ngày 
12/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ 
phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn xin thuê đất để đầu tư kinh doanh 
khách sạn; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị tham dự họp. 

1. Nội dung: Xem xét đề xuất thuê đất khu nhà đơn nguyên 3 tầng nhà 
liên cơ quan (cũ) để đầu tư kinh doanh, của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất 
nhập khẩu Lạng Sơn tại Văn bản số 30/CV/DL-XNK ngày 28/02/2019. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 02/4/2019. 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 2 
đường Hoàng Văn thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Tài 
chính; Công Thương;   

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất 
nhập khẩu Lạng Sơn (Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi 
thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo 
tóm tắt phục vụ họp. 

- Sở Xây dựng cung cấp thông tin về hiện trạng công trình đơn nguyên 3 
tầng nhà liên cơ quan cũ (về kết cấu công trình, về khả năng sử dụng, phương án 
cải tạo...); nhu cầu bố trí trụ sở của các cơ quan chưa có trụ sở làm việc; khả 
năng bố trí số cơ quan vào làm việc sau khi  đơn nguyên 3 tầng nhà liên cơ quan 
cũ hoàn thành đưa vào sử dụng; cung cấp thông tin về chức năng sử dụng đất 
khu đất Công ty đề nghị thuê theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham gia ý kiến về đề xuất 
thuê đất của Công ty theo quy định của pháp luật. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Công 
trình Cải tạo nâng cấp đơn nguyên 3 tầng phía Đông Nhà Liên cơ (được UBND 
tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tại Quyết định số 1323/QĐ-
UBND), khối lượng thực hiện và nhu cầu bố trí vốn thanh toán khối lượng nợ 
(nếu có), những vấn đề phát sinh đối với các hợp đồng đã ký và phương án giải 
quyết trong trường hợp dừng thi công công trình; cung cấp toàn bộ hồ sơ liên 
quan đến dự án kèm theo Báo cáo. 

- UBND thành phố Lạng Sơn tham gia ý kiến về sự phù hợp của đề xuất 
xây dựng khách sạn đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu đất đề xuất 
của Công ty. 

- Sở Công Thương, UBND thành phố Lạng Sơn đánh giá sự cần thiết, nhu 
cầu dịch vụ kinh doanh khách sạn hiện nay và dự báo những năm tiếp theo trên 
địa bàn thành phố. 

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 trí phòng họp); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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