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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và  

Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn  

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Thông báo số 596/TB-UBND  ngày 27/10/2020 nội dung thông báo tại 

buổi kiểm tra dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án 

khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - 

Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn 

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 Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn; Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn (Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

không tham dư  ̣được cử người khác thay phải có Giấy ủy quyền hợp lê)̣. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 8h00’ - 9h30’,  ngày 25/11/2020 (thứ Tư); đi 

kiểm tra thực địa dự án sau đó làm việc tại Văn phòng BQL dự án do Công ty bố 

trí.  

3. Nội dung: Kiểm tra tiến độ thi công dự án, kết quả triển khai thực hiện 

các nội dung kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án. 

II. Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 

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,  

Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 
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(Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không tham 

dư  ̣được cử người khác thay phải có Giấy ủy quyền hợp lê)̣. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 10h30’ – 11h30’,  ngày 25/11/2020 (thứ 

Tư); đi kiểm tra thực địa dự án sau đó làm việc tại Văn phòng Công ty cổ phần 

quốc tế Lạng Sơn do Công ty bố trí.  

3. Nội dung: Kiểm tra tiến độ thi công dự án, kết quả triển khai thực hiện 

các nội dung kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 02 dự án trên. 

III. Đề nghị  

1.  Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Công ty cổ phần Quốc 

tế Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng 

hóa; thực hiện triển khai các nội dung kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo 

gửi về các cơ quan theo thành phần mời họp  trước ngày 24/11/2020. 

2. Các thành phần tham dự theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị ý kiến liên 

quan đến nội dung làm việc. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các ông (bà) tham dự 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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