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    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: 124/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 
(Lần thứ 03) 
________________ 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hồ Vĩnh Lợi 

(Địa chỉ: Số 3/16/4 Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh). 

         

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; ngày 07/8/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số: 
198/TB-SKHĐT về lịch kiểm tra các dự án đầu tư và doanh nghiệp tháng 
8/2019, thời gian dự kiến làm việc với Nhà đầu tư (Công ty TNHH Thương mại 
Hồ Vĩnh Lợi) về dự án đầu tư Nhà máy gạch tuynel công suất 15 triệu viên 
QTC/năm thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng ngày 20/8/2019.  

Ngày 20/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Hữu Lũng và 
UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng tổ chức kiểm tra hiện trường dự án và hồ 
sơ pháp lý Dự án. Tại buổi kiểm tra dự án ngày 20/8/2019, người đại diện theo 
pháp luật của Nhà đầu tư không tham dự, người được cử đến làm việc không có 
giấy ủy quyền hợp lệ, không có báo cáo hoặc bất kỳ tài liệu để làm việc với 
Đoàn kiểm tra.  

Ngày 26/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số: 211/TB-
SKHĐT về kết quả kiểm tra Dự án đầu tư Nhà máy gạch tuynel công suất 15 
triệu viên QTC/năm thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, đồng thời 
mời Nhà đầu tư đến làm việc vào 09 giờ 00 phút ngày 04/9/2019. Tuy nhiên Nhà 
đầu tư không đến làm việc. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: Người đại diện theo pháp luật 
Công ty TNHH Thương mại Hồ Vĩnh Lợi (lần thứ 03).  

1. Thời gian:  9 giờ 00', ngày 10 tháng 9 năm 2019 (Thứ ba). 

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, Thanh tra Sở, 
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể tư nhân; 
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- Nhà đầu tư thực hiện dự án: Người đại diện theo pháp luật Công ty 
TNHH Thương mại Hồ Vĩnh Lợi (trường hợp người đại diện theo pháp luật đi 
vắng cử người khác đi thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ).  

4. Nội dung làm việc: Xem xét, báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải 
trình những nội dung vi phạm trong thực hiện dự án của nhà đầu tư. 

5. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hồ Vĩnh Lợi: lập báo cáo tình 
hình thực hiện dự án Nhà máy gạch tuynel công suất 15 triệu viên QTC/năm 
thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, gồm: về tiến độ thực hiện dự án 
(hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,...), kết quả hoạt động dự 
án, việc chấp hành các quy định về thuế, tài chính, đất đai và các nội dung khác 
có liên quan...  giải trình những nội dung vi phạm trong thực hiện dự án của nhà 
đầu tư (có các tài liệu kiểm chứng kèm theo). 

Nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Hồ 
Vĩnh Lợi không tham dự, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt 
hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000292, chứng 
nhận lần đầu ngày 22/11/2012 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các ông (bà) đến làm việc đúng thời gian 
và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng DNKTTT&TN; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, TTr. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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