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GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về  
dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn  

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2018, UBND tỉnh triệu tập họp 
để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về dự án đầu 
tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn tại Thông báo số 335/TB-UBND 
ngay 19/8/2017, Thông báo số 111/TB-UBND ngày 16/3/2018, Công văn số 
667/UBND-KTN ngày 20/7/2018 và Công văn số 866/UBND-KTN ngày 
07/9/2018, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đồng chí Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Thuế và Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 19/9/2018 (thứ Tư), tại 
Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung:  

Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về dự án 
đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng – Lạng Sơn. 

4. Phân công chuẩn bị: 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn báo cáo về tình hình triển khai thực 
hiện dự án (gồm các nội dung: Điều chỉnh dự án; điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
chi tiết tỷ lệ 1/500; điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự án; xây dựng hạng mục công 
trình tái định cư, hạng mục sân golf giai đoạn 1; tiến độ góp vốn của các nhà đầu 
tư…), những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị có liên quan; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ làm đầu 
mối phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư triển 
khai thực hiện dự án; kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Công ty thuộc 
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chức năng, nhiệm vụ của Sở; kiểm điểm thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản 
lý nhà nước về đầu tư đối với dự án; đánh giá về tiến độ dự án, sự phối kết hợp 
với các cơ quan chức năng; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề cần tập 
trung chỉ đạo… 

- Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh về: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi 
tiết tỷ lệ 1/500; hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án; kết quả triển khai các nội dung 
thuộc trách nhiệm của Sở đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 335/TB-
UBND ngay 19/8/2017, Thông báo số 111/TB-UBND ngày 16/3/2018, Công văn 
số 667/UBND-KTN ngày 20/7/2018, Công văn số 866/UBND-KTN ngày 
07/9/2018; 

- Cục Thuế báo cáo kết quả xem xét kiến nghị của Công ty về việc thực 
hiện các chính sách ưu đãi đầu tư, thuê đất; 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo cụ thể các nội dung liên quan đến 
công tác giải phóng mặt bằng dự án theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan dự họp báo cáo các nội dung liên quan đến 
dự án theo chức năng, nhiệm vụ cũng như các vấn đề cụ thể tại Thông báo số 
335/TB-UBND ngay 19/8/2017, Thông báo số 111/TB-UBND ngày 16/3/2018, 
Công văn số 667/UBND-KTN ngày 20/7/2018, Công văn số 866/UBND-KTN 
ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh. 

(Các cơ quan được giao chuẩn bị tài liệu chủ động sao in đủ cho các thành 
phần dự họp) 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh, 
  Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK) . 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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