
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 553 /SKHĐT-TTr 
 

Lạng Sơn, ngày 07  tháng 4  năm 2021 

V/v thay đổi thời gian kiểm tra 

dự án: Xưởng sản xuất bình xịt 

công trùng và nạp, chiết khí dầu 

hóa lỏng (LPG) Trường An 

 

 

Kính gửi:  - Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Công Thương; 

- UBND huyện Cao Lộc;  

- UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 52/TB-SKHĐT ngày  29/3/2021 

về lịch kiểm tra các dự án đầu tư tháng 4/2021, trong đó có kiểm tra dự án đầu 

tư: Xưởng sản xuất bình xịt công trùng và nạp, chiết khí dầu hóa lỏng (LPG) 

Trường An. 

Theo đề nghị của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại 

Trường An Lạng Sơn) về việc xin lùi thời gian kiểm tra dự án đầu tư; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xin thông báo và kính mời quí cơ quan tham gia kiểm tra dự án: 

Xưởng sản xuất bình xịt công trùng và nạp, chiết khí dầu hóa lỏng (LPG) 

Trường An như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 08/4/2021 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Đoàn kiểm tra tại hiện trường dự án, sau đó làm việc tại Trụ sở UBND xã 

Gia Cát, huyện Cao Lộc để kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án. 

Trân trọng đề nghị UBND xã Gia Cát giúp bố trí địa điểm cho Đoàn Kiểm 

tra làm việc. 

3. 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 và phòng chuyên môn UBND huyện huyện Cao Lộc;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Gia Cát, huyện Cao Lộc; 

- 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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4. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 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; xử lý vi phạm (nếu có). 

5. Đề nghị 

- Nhà đầu tư Chuẩn bị 08 bản báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực 

hiện dự án (theo mẫu phụ lục 02 gửi kèm Thông báo số 52/TB-SKHĐT ngày  

29/3/2021); 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 huyện, xã tham gia ý kiến các nội dung về công tác quản lý nhà 

nước trên địa bàn; 

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 trân trọng kính mời các các cơ quan, đơn vị tham 

gia đầy đủ đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên. 

 
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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