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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra doanh nghiệp và dự án đầu tư Quí II năm 2019 

________________________________ 

 

Thực hiện  ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số: 
162/QĐ-SKHĐT ngày 06/12/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch 
Kiểm tra doanh nghiệp và dự án đầu tư trong quí II năm 2019 như sau: 

1. Đối tượng kiểm tra:  

Kiểm tra 10 doanh nghiệp theo danh mục tại Phụ lục 1; 19 dự án đầu tư 
theo danh mục tại Phụ lục 2 gửi kèm theo Kế hoạch này. 

2. Thời gian, thành phần kiểm tra:  

2.1. Thời gian dự kiến: Trong Quí II năm 2019. 

2.2. Thành phần kiểm tra: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, Đại diện 
phòng chuyên môn có liên quan. 

- Đại diện các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 
Thương, Nông nghiệp và PTNT tham gia kiểm tra dự án đầu tư. 

- Đại diện UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn 
có doanh nghiệp và dự án đầu tư trên địa bàn. 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, thành 
phần kiểm tra) 

3. Nội dung:  

- Đối với doanh nghiệp: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật 
Doanh nghiệp; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau đăng 
ký thành lập. 

- Đối với dự án đầu tư: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu 
tư; những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

4. Yêu cầu:  

- Các doanh nghiệp chuẩn bị 07 bản báo cáo theo mẫu phụ lục 3; các nhà 
đầu tư chuẩn bị 10 bản báo cáo theo mẫu phụ lục 4 gửi kèm Kế hoạch này để 
làm việc với Đoàn kiểm tra. 



- Các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan, đơn vị, chuẩn bị ý 
kiến tham gia theo chức năng quản lý nhà nước của mình. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các tổ chức,  cơ quan, đơn vị  có liên 
quan biết, chủ động công việc./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Các DN, Nhà đầu tư theo phụ luc 1, 2; 
- Các sở: TC, TN và MT, XD, Công 
Thương, NN và PTNT; 
- UBND các huyện: Bình Gia,  
Bắc Sơn, Văn Quan, Văn Lãng, Cao 
Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định; 
- UBND thành phố LS; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: ĐKKD, DN, VP Sở; 
- Lưu: VT, TTr, VVQ. 

 

 
 
 
 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Đã ký 
 

 

Phùng Thị Thanh Nga 

 

 

 

 

 


		2019-03-27T09:22:10+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




