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GIẤY MỜI 

Thống nhất cách thức, trình tự thực hiện thủ tục dừng và chấm dứt  
Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh với Liên danh Tư vấn lập quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 
 

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao về việc lập quy hoạch tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thực hiện lập quy 
hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với công ty TNHH 

Mc Kinsey& Company Việt Nam. Đến thời điểm này, đang tồn tại đồng thời các 
hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh: gồm: (1) Hợp đồng giữa Sở Kế hoạch và 

Đầu tư với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến 2050 để thực hiện gói thầu Lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thười kỳ 

2021-2030 tầm nhìn đến 2050 (Hợp đồng 1) và (2) Hợp đồng tư vấn lập Quy 
hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 giữa Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và công ty TNHH MCKinsey&Company Việt Nam (Hợp đồng 2). 

Để có cơ sở tiến hành các bước dừng và chấm dứt, thanh lý Hợp đồng 1, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp lấy ý kiến tham gia thống nhất cách thức, 

trình tự thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng, nội dung như sau: 

I. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng 
quản lý đầu tư công, chuyên viên  quản lý dự án. 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan của các cơ quan, 
đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh. 

II. Nội dung: 

Xem xét thống nhất cách thức, trình tự thực hiện thủ tục dừng và chấm 
dứt Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

được ký giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 
Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (hợp đồng 1).  

III. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 18/02/2022 (thứ Sáu). 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp 401, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

V. Đề nghị:  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị ý kiến tham gia ý kiến trực tiếp tại 
cuộc họp. 
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* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

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

gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Các thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 
- Lưu: VT, QLĐTNNS. 
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