
 
 

GIẤY MỜI 
Họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án: Doanh trại Ban Chỉ huy quân 

sự thành phố Lạng Sơn và Trụ sở Liên cơ quan thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện các Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 và số 
1415/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội 
đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tỉnh Lạng Sơn và thành 
lập Ban chỉ đạo các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. Để có cơ sở thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh về chủ trương đầu tư đầu tư các dự Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố 
Lạng Sơn (dự án đầu tư công) và dự án Trụ sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn 
(dự án PPP), Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo, 
chuyên viên các cơ quan có liên quan: 

1. Thành phần 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Lãnh đạo, chuyên viên phòng 
Kinh tế Ngành; phòng Doanh nghiệp KTTT và TN. 

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ 
tịch UBND thành phố Lạng Sơn: Họp 02 nội dung 

- Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự thành 
phố : Họp nội dung 01.  

2. Thời gian:  Từ 14h00 ngày 20/11/2018 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung:  

(1) Từ 14h00 đến 15h30: Họp thẩm định chủ trương dự án Doanh trại Ban 
Chỉ huy quân sự thành phố Lạng Sơn. 

(2) Từ 15h30 đến 17h00: Họp thẩm định chủ trương dự án Trụ sở liên cơ 
quan thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT. 

5. Đề nghị:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo sự 
thiết đầu tư các hạng mục thuộc dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thành phố 
Lạng Sơn. 

- UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo đề xuất dự 
án Trụ sở liên cơ quan Thành phố Lạng Sơn. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa 
điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tại mục 1; 
- UBND tỉnh (để B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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