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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 19  /GM-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày  26   tháng  02 năm 2020 
  
 

GIẤY MỜI HỌP 
Xem xét các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng  

Nhà máy chế biến quặng tại Lân Danh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn 
 
 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, 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: Họp xem xét, đánh giá về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến quặng tại Lân Danh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn của Công ty Cổ 
phần Khoáng sản CDT (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hàm Long) 
và các nội dung khác có liên quan đến dự án. 

2. Thời gian: 14h00 ngày 03/3/2020 (Thứ Ba). 

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, Thanh tra Sở. 

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

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, UBND xã Chiến Thắng, 
huyện Bắc Sơn. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 
Hàm Long (Trường hợp nếu người đại diện không tham dự được người khác đi 
thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

a) Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hàm Long chuẩn bị báo cáo về 
tình hình triển khai thực hiện dự án kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
đến thời điểm hiện nay; những khó khăn vướng mắc của dự án (nếu có); cam kết 
lộ trình thực hiện cụ thể, đánh giá lại về tính hiệu quả khả thi của dự án; cung 
cấp các tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện theo Báo cáo số 02/BC-
2020/HL ngày 15/01/2020 của Công ty đã đề cập như về việc đền bù, giải phóng 
mặt bằng...;  

b) Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng chuẩn bị ý 
kiến tham gia xem xét, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện các thủ tục liên 
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quan của nhà đầu tư, tính hiệu quả khả thi của dự án và các nội dung khác có 
liên quan theo chức năng quản lý nhà nước, thị trường đầu ra của sản phẩm mà 
dự án cung cấp. 

c) Sở Tài chính chuẩn bị ý kiến tham gia xem xét, đánh giá về năng lực tài 
chính của nhà đầu tư theo quy định. 

d) UBND huyện Bắc Sơn, UBND xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn báo 
cáo đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án của nhà 
đầu tư trên địa bàn; công tác phối hợp của nhà đầu tư trong quá trình triển khai 
thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; những khó khăn vướng mắc, tính khả 
thi của dự án đến thời điểm hiện nay. 

(Có Báo cáo số 02/BC-2020/HL ngày 15/01/2020 và các tài liệu do Công 
ty cung cấp gửi kèm theo trên Ioffice).   

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các ông (bà) đến dự họp đúng thời gian 
và địa điểm trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

  GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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