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THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra các dự án đầu tư tháng 4/2021 
____________________________ 

 

 Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-SKHĐT ngày 07/12/2020 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện Công văn số  893/VP-KT ngày 15/3/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan đến đề xuất điều 

chỉnh vị trí mỏ đất đắp dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến 

Km18); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Lịch kiểm tra dự án đầu tư thực hiện 

trong tháng 4/2021 như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư; Đánh giá tồn tại 

tại hạn chế; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Nhà đầu tư trong quá 

trình thực hiện dự án. 

2. Thời gian làm việc 

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30"; 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00". 

3. Địa điểm  

Kiểm tra tại hiện trường dự án, sau đó Đoàn kiểm tra làm việc tại Trụ sở của 

Nhà đầu tư (hoặc trụ sở UBND xã) để kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án. 

4. Thành phần làm việc  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, Phòng 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách. 

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

(Tham gia kiểm tra dự án đầu tư theo lĩnh vực quản lý); 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và phòng chuyên môn thuộc UBND các 

huyện Cao Lộc, Bắc Sơn, Hữu Lũng; UBND cấp xã có dự án (Tham gia kiểm tra dự 

án đầu tư trên địa bàn); 

- Người Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư và những người khác liên 

quan do nhà đầu tư mời làm việc (Nếu người đại diện theo pháp luật không tham 

dự được, cử người khác đi thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 
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 (Thời gian, địa điểm, thành phần làm việc cụ thể như phụ lục 01 gửi kèm) 

5. Đề nghị 

- Các nhà đầu tư tại phụ lục 01: Chuẩn bị 10 bản báo cáo tóm tắt về tình 

hình triển khai thực hiện dự án (theo mẫu phụ lục 02 gửi kèm văn bản này); 

Các văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án (đầu tư, đất đai, xây dựng, 

môi trường, phòng cháy chữa cháy, góp vốn, ưu đãi đầu tư… ); địa điểm làm 

việc với Đoàn kiểm tra; 

- Các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực tham mưu và quản lý nhà nước; chuẩn bị hồ sơ và ý kiến tham gia tại 

cuộc kiểm tra; cung cấp tài liệu liên quan dự án (nếu có);  

- UBND các huyện, xã giúp bố trí địa điểm cho Đoàn Kiểm tra làm việc 

đối với các dự án đầu tư trên địa bàn (trường hợp Nhà đầu tư không bố trí được 

địa điểm làm việc); tham gia ý kiến các nội dung về công tác quản lý nhà nước 

trên địa bàn; 

- Các cơ quan chủ động phương tiện hoặc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để bố trí phương tiện, tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, buổi sáng xuất 

phát lúc 6 giờ 30 phút. 

Mọi thông tin liên hệ với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện 

thoại: 02053 813 473 (bà: Linh Thị Hiền, ĐTDĐ: 0989142478). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các các cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ 

đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần làm việc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS; 

- VP Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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