
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
            ĐOÀN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra, giám sát thực hiện dự án Khách sạn  
sân Golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn tháng 5/2020. 

 
Thực hiện Thông báo số 597/TB-UBND ngày 14/10/2019 nội dung thông 

báo Kết luận tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án đầu tư Khách sạn sân golf 
Hoàng Đồng - Lạng Sơn; Kế hoạch số 97/KH-SKHĐT ngày 28/5/2018 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra, giám sát thực hiện dự án Khách sạn sân golf 
Hoàng Đồng – Lạng Sơn.  

Sở Kế hoạch và Đàu tư tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ dự án Khách sạn 
sân golf Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn, tháng 5/2020 như sau:  

1. Thành phần:  

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

- Đại diện các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở  
Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh và 
UBND Thành phố Lạng Sơn. 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (trường hợp không 
tham dự được cử người khác thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/5/2020 (Thứ 4). 

- Địa điểm: Tại văn phòng của Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn (Quốc 
lộ 1A, thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung, phương pháp kiểm tra 

- Nội dung kiểm tra:  Kiểm tra Tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, bản cam kết tiến độ dự án, các công việc đã thực 
hiện trong tháng 5/2020. 

- Phương pháp làm việc:  Kiểm tra thực địa các hạng mục xây dựng tại 
hiện trường dự án;  Làm việc tại Văn phòng Công ty xem xét các công việc công 
ty đã triển khai; các công việc cơ quan chức năng đã thực hiện theo nhiệm vụ 
được giao của UBND tỉnh và thống nhất các nội dung kiểm tra. 

4. Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện. 
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- Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn: Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện 
dự án theo Kế hoạch triển khai dự án trong tháng 5/2020;  các công việc  theo 
yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 597/TB-UBND ngày 14/10/2019; Các 
nội dung triển khai thực hiện theo Bản cam kết đã ký; Các nội dung đã triển khai 
theo Thông báo số 90/TB-SKHĐT ngày 04/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Kết quả kiểm tra dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn của Công ty 
cổ phần quốc tế Lạng Sơn tháng 4/2020; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan 
đến dự án đầu tư và Phòng họp để làm việc với Đoàn Kiểm tra. 

- Đại diện các cơ quan chức năng chuẩn bị báo cáo các công việc thực 
hiện theo nhiệm vụ được giao. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí xe); 
- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

TRƯỞNG ĐOÀN 
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