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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  54  /TB-ĐKT Lạng Sơn, ngày  02  tháng 3 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tháng 4/2021 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm 

tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021, 

Đoàn kiểm tra số 1 thông báo tới thành phần Đoàn kiểm tra và Chủ đầu tư 

lịch kiểm tra dự án đầu tư xây dựng với các nội dung sau:  

1. Danh mục các dự án, thời gian kiểm tra 
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- Thời gian: Thời gian kiểm tra 01 ngày, nếu cần thiết điều chỉnh do Trưởng 

đoàn quyết định.  

- Địa điểm: Tại địa điểm thực hiện dự án và phòng họp do chủ đầu tư bố trí. 

2. Thành phần tham gia kiểm tra 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra số 1: 

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; 

+ Đaị diêṇ các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn (cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền) dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu.  



 
 

+ Đại diện Nhà đầu tư  thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu (Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần 

thương mại Long Thịnh) 

+ Đại diện UBND các huyện Lộc Bình dự kiểm tra dự án Trạm thu gom xử 

lý nước thải khu vực Chi Ma. 

3. Nội dung, phương pháp kiểm tra 

Nội dung và phương pháp kiểm tra: Thực hiện theo Quyết định số 369/QĐ-

UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định hiện hành về 

đầu tư công và đầu tư xây dựng. 

4. Đề nghị chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền 

- Lập báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm kiểm 

tra và gửi cho Đoàn kiểm tra trước 02 ngày làm việc thời điểm kiểm tra theo lịch 

đã thông báo (có mẫu báo cáo gửi kèm theo). Trong trường hợp các công trình, dự 

án chưa tổ chức khởi công, đề nghị báo cáo rõ tình hình thực hiện các thủ tục đầu 

tư, giải phóng mặt bằng, lý do chưa khởi công, các khó khăn vướng mắc và kiến 

nghị xử lý (nếu có), tùy tình hình thực hiện Trưởng đoàn quyết định nội dung kiểm 

tra tiếp theo. 

- Chủ trì phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư 

xây dựng và các tài liệu có liên quan, chuẩn bị công tác kiểm tra hiện trường theo 

danh mục các dự án, công trình xây dựng được kiểm tra, chuẩn bị phòng làm việc.  

- Mời các nhà thầu: Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị; Khảo sát, thiết kế; 

Giám sát thi công; Quản lý dự án; Kiểm định; Chứng nhận an toàn chịu lực (nếu 

có) tham gia kiểm tra. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP tham gia kiểm tra tại Khoản 2; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (bố trí xe); 

- CBĐM(VVQ); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Hứa Thị Hằng 
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