
         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: 39 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4  năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện  
dự án Trạm dừng nghỉ Đồng Đăng 

 
 

Thực hiện Công văn số 1589/VP-KTN ngày 24/4/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xem xét Báo cáo số 127/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Trạm dừng nghỉ Đồng Đăng; để 
có đầy đủ cơ sở hoàn thiện Báo cáo theo chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện 
các đơn vị tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Trạm dừng 
nghỉ Đồng Đăng của Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Quốc, với nội 
dung như sau: 

1.  Nội  dung: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Đồng 
Đăng. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’, ngày 28/4/2020. 

3. Địa điểm:  

- 14h00' -15h00": Kiểm tra địa điểm thực hiện dự án tại Km 4+00, Quốc 
lộ 1A (trái), thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích đất sử 
dụng: 19.363,7 m2.  

- 15h00" - 17h00": Họp thống nhất các nội dung tại Trụ sở UBND thị 
trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.  

   4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư 
ngoài ngân sách;  

- Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;  

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc; UBND thị trấn Đồng Đăng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Việt 
Quốc (Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy 
ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty TNHH Thương mại Việt Quốc: Chuẩn bị báo cáo (08 bản) giải 
trình về các vấn đề cần được làm rõ tại Công văn số 1589/VP-KTN ngày 
24/4/2020. 
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- Sở Xây dựng: tham gia ý kiến về sự phù hợp đối với các hạng mục công 
trình của dự án sau điều chỉnh, sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, hồ sơ pháp 
lý về giấy phép xây dựng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: tham gia ý kiến về sự phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án; hồ sơ 
pháp lý về đất đai theo quy định.  

- Sở Công thương: đánh giá sự phù hợp mục tiêu, quy mô dự án với quy 
hoạch phát triển xăng dầu trên địa bàn; cơ sở pháp lý và điều kiện gia hạn thời 
gian thực hiện hạng mục cây xăng, dầu phù hợp với thời hạn thực hiện của dự 
án. 

- UBND huyện Cao Lộc: tham gia ý kiến về nguồn gốc, hiện trạng khu 
đất thực hiện dự án; đánh giá tình hình sử dụng đất của nhà đầu tư kể từ khi 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay; tình hình chuyển đối 
mục đích sử dụng đất của dự án.    

- UBND thị trấn Đồng Đăng: tham gia ý kiến về công tác quản lý đất đai 
của dự án, tình hình theo dõi và quản lý các hoạt động của dự án trên địa bàn; hồ 
sơ pháp lý có liên quan đến dự án. Đồng thời bố trí phòng họp để đoàn kiểm tra 
tiến hành họp sau khi đi kiểm tra địa điểm thực hiện dự án.  

Trường hợp các cơ quan không bố trí được phương tiện đề nghị tập trung 
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng 13 giờ 35 phút để xuất phát. Mọi thông tin liên 
hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số 
điện thoại: 02053 812 570 (gặp đồng chí: Đồng Thanh Thư). 

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 xe); 
- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Phùng Thị Thanh Nga 
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