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GIẤY MỜI 
Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf  

Hoàng Đồng - Lạng Sơn  
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, UBND tỉnh tổ chức kiểm 
tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn 
như sau:  

1. Thành phần 
-  Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Lãnh đạo các Sở, ngành: 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, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 
2. Thời gian, địa điểm  
Kiểm tra thực tế dự án từ 14 giờ 00 - 15 giờ 00 ngày 19/9/2019, sau đó di 

chuyển về trụ sở UBND tỉnh để họp tại phòng họp tầng 4.  
3. Phân công chuẩn bị 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp, 

báo cáo chung về tình hình triển khai thực hiện dự án; trọng tâm về những khó 
khăn, vướng mắc, tiến độ thực tế so với cam kết của Nhà đầu tư; việc thực hiện 
các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng và 
phương án bố trí tái định cư thực hiện dự án. 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn báo cáo về tình hình triển khai thực 
hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện của đơn vị; các 
kiến nghị, đề xuất liên quan. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành. 

(Các cơ quan, đơn vị chủ động sao in đủ tài liệu phục vụ họp; bản mềm 
gửi về email: vuquangkhanhls@gmail.com trước 16h ngày 18/9/2019). 

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

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như thành phần mời; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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