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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: ……………………………………………. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình của Tờ trình số 1799/TTr-
SGTVT ngày 07/8/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc 
lộ 1A, thành phố Lạng Sơn. Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 
và Điều 18 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/8/2018 của Chính phủ về đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi hồ sơ xin ý kiến 
thẩm định tới các cơ quan có liên quan. 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản thẩm định của Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có một số nội dung cần phải 
làm rõ để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 
trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan thẩm định đến họp để thống nhất. 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Kinh tế ngành; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố;  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (Cơ quan đề xuất). 

2. Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 06/9/2018. 

3. Nội dung: Đi khảo sát thực địa và họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi Dự án tuyến nối đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A, thành phố 
Lạng Sơn.  

4. Địa điểm:  

- Từ 14h00-15h00: Khảo sát tại thực địa tập trung tại (ngã ba giao Đường 
Hùng Vương và đường Bà Triệu kéo dài) 

- Từ 15h00-17h00: Họp Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn. 

5. Ghi chú: 

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải trình bày tóm tắt Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đề xuất dự án trước cuộc họp, trong đó tập trung phân tích làm rõ một số nội 
dung như: Một số hệ số chi phí trong tổng mức đầu tư; cách tính mức lãi suất 
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vốn vay đã đúng chưa; kiểm tra lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn huy 
động và mức lợi nhuận của Nhà đầu tư; xác định diện tích quỹ đất để thanh toán 
cho nhà đầu tư cho phù hợp; tính khả thi của phương án GPMB vv,... 

  - Đề nghị các thành phần dự họp nghiên cứu cho ý kiến về các nội dung 
thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị mình và những nội dung khác có 
liên quan. 

Đề nghị các đồng chí có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

 

  
Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Thành phần mời tại mục 1; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

 
 

Đã ký 
 
 

Lê Văn Thắng 
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