
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 70 /GM-SKHĐT     Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra, họp rà soát đánh giá tổng thể  

Dự án đầu tư Chợ Xứ Lạng  

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 456/TB-UBND ngày 

18/8/2021 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 17/8/2021 về xem xét báo cáo 

của Sở Công Thương liên quan đến hoạt động của chợ Xứ Lạng, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham gia 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Thanh tra Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. (Nhờ UBND thành 

phố mời giúp) 

- Người đại diện phấp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trường Lộc;  

2. Nội dung: Kiểm tra, họp rà soát đánh giá tổng thể dự án Chợ Xứ Lạng 

và xem xét xử lý các nội dung liên quan. 

3.Thời gian: Bắt đầu vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày  07/9/2021. 

4. Địa điểm:  

- 8h00 phút, Kiểm tra, khảo sát trực tiếp dự án chợ Xứ Lạng (Nhà hàng 

Vạn Tuế) Khu Pò Mỏ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

- Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực tế; tiến hành làm việc và trao đổi 

thống nhất tại Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị:  

(1) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Lộc:  

- Chuẩn bị báo cáo kết quả đầu tư và tình hình hoạt động dự án Chợ Xứ 

Lạng. Nội dung báo cáo chi tiết kết quả đầu tư từng hạng mục công trình, kết 

quả hoạt động kinh doanh của dự án, đối chiếu kết quả đầu tư và hoạt động thực 

tế với  Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Các khó khăn, vướng mắc trong 
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quá trình thực hiện quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh Chợ xứ Lạng, đề xuất 

kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo bằng văn bản và gửi về các cơ 

quan theo thành phần làm việc nghiên cứu, thời gian trước ngày 06/9/2021. 

(Các tài liệu chứng minh gửi kèm theo) 

 (2) Các cơ quan nghiên cứu Báo cáo của Công ty, có ý kiến đánh giá về 

lĩnh vực quản lý đối với  hoạt động của dự án, sự chấp hành các quy định của 

pháp luật và đề xuất hướng xử lý, nghiên cứu đề xuất theo hướng chuyển đổi 

sang mục đích khác bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, tổng thể 

phát triển của khu vực và theo quy định của pháp luật.  

Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn, UBND phường Đông Kinh 

chuẩn bị các tài liệu liên quan và báo cáo công tác quản lý Chợ Xứ Lạng, công 

tác quản lý trật tự đô thị khu vực Chợ Xứ Lạng và các công tác quản lý khác liên 

quan đến Chợ xứ Lạng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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