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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: 198/TB-SKHĐT 
 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra các dự án đầu tư và doanh nghiệp tháng 8/2019 
________________________________ 

 

 Thực hiện Công văn số: 4183/VP-KTN 19/10/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phương án xử lý các dự án đầu tư không thực 
hiện, chậm tiến độ và Kế hoạch kiểm tra năm 2019 ; Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thông báo Lịch kiểm tra dự án đầu tư và doanh nghiệp như sau:  

1. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 08 dự án đầu tư; những tồn tại, 
hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.    

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và tình hình 
hoạt động kinh doanh của 04 doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.    

2. Thời gian:  

- Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30"; 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ 00". 

(Lịch làm việc cụ thể theo phụ lục 01, 02 kèm theo). 

3. Địa điểm  

- Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư: Kiểm tra tại hiện trường dự án, 
sau đó Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND các huyện (hoặc xã) có dự án trên 
địa bàn. 

- Kiểm tra doanh nghiệp: Làm việc tại trụ sở doanh nghiệp. 

4. Thành phần làm việc  

4.1. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư theo phụ lục 01: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, Đại diện 
phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân. 

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

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn, UBND các xã của 
các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc, Bình Gia kiểm tra dự án 
đầu tư trên địa bàn. 

- Người Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư và những người khác do 
doanh nghiệp mời làm việc (Nếu người đại diện theo pháp luật không tham dự 
được, cử người khác đi thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 



2 

 (Thời gian, địa điểm, thành phần làm việc cụ thể như phụ lục 01 gửi kèm) 

4.2. Kiểm tra doanh nghiệp theo Phụ lục 02:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký 
kinh doanh, Thanh tra Sở;  

- Đại diện UBND huyện, thành phố có doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Doanh nghiệp: Người Đại diện theo pháp luật, Kế toán của Doanh 
nghiệp và những người khác do doanh nghiệp mời làm việc (Nếu người đại diện 
theo pháp luật không tham dự được, cử người khác làm việc, phải có Giấy ủy 
quyền hợp lệ). 

 (Thời gian, địa điểm, thành phần làm việc cụ thể như phụ lục 02 gửi kèm) 

5. Đề nghị 

- Các nhà đầu tư tại phụ lục 01: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt về tình hình 
triển khai thực hiện dự án (10 bản, theo mẫu phụ lục 4 gửi kèm văn bản này), 
Hồ sơ pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,...) phục 
vụ làm việc. 

- Doanh nghiệp tại Phụ lục 02: Chuẩn bị 05 bản báo cáo theo mẫu phụ lục 
3 gửi kèm văn bản này phục vụ làm việc. 

- 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; cung cấp tài liệu liên 
quan dự án (nếu có). 

- UBND các huyện có dự án đầu tư trên địa bàn bố trí địa điểm cho Đoàn 
Kiểm tra làm việc. 

- Đối với kiểm tra các dự án đầu tư tại các huyện, trường hợp các cơ quan 
không bố trí được phương tiện, đề nghị tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Buổi sáng đúng 6 giờ 30' để xuất phát.  

Mọi thông tin liên hệ với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện 
thoại: 02053 813 473 (gặp đồng chí: Nguyễn Hiếu, ĐTDĐ: 0945 057 616). 

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

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần làm việc; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: ĐKKD, DN, KGVX; 
- VP Sở (bố trí phương tiện); 
- Lưu: VT, TTr, VVQ. 

 
 
 
 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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Nơi nhận VB: 

Sở KH: Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể 
và Tư nhân, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng, khoa giáo VX 

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông 
nghiệp và PTNT  

UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc, Bình Gia ; 

UBND các xã: xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; xã Minh Sơn, huyện Hữu 
Lũng; xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; thị 
trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; 

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp theo phụ lục 

Lưu ý: Gửi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng hình thức thư bảo 
đảm,  
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