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GIẤY MỜI 

Tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài ngân sách 

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
__________________________ 

 

Ngày 25/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 

956/SKHĐT-QLĐTNNS về tình hình triển khai và hoạt động của một số dự án 

đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh gửi UBND thành phố Lạng Sơn, huyện 

Cao Lộc, huyện Hữu Lũng và một số nhà đầu tư thực hiện dự án. Đối với các dự 

án trên địa bàn huyện Hữu Lũng, đến thời điểm này có 01/06 nhà đầu tư đã gửi 

báo cáo tình hình triển khai dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, 05/06 nhà đầu tư 

chưa gửi báo cáo1 theo nội dung công văn số 956/SKHĐT-QLĐTNNS. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý các đầu tư 

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, làm rõ tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ, hướng 

dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo 

đúng quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời các cơ quan dự họp với nội dung sau:  

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách; Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng và Phòng chuyên môn;   

- Người đại diện theo pháp luật của các Nhà đầu tư (có danh sách dự án 

kèm theo). 

2. Thời gian: Từ 14h00, ngày 22/7/2022 (Thứ sáu). 

(Thời gian họp chi tiết của từng dự án tại phụ lục đính kèm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Làm rõ tiến độ thực hiện dự án, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo 

đúng quy định của pháp luật về đầu tư. 

5. Đề nghị:  

                                                           
1 Các Nhà đầu tư chưa gửi báo cáo gồm: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại đầu tư Lam Anh; Công ty 

TNHH Cát Nhật Long; Công ty cổ phần du lịch nối vòng tay lớn; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sen; 

Công ty cổ phần khai khoáng Lạng Sơn. 



- Các Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, các vướng 

mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;  

- Các thành phần tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 
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