
 
 

GIẤY MỜI 
Họp Kiểm tra tình hình thực hiện và thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án: 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu 
Khánh, huyện Lộc Bình theo hình thức PPP 

 

 

Trên cơ sở Tờ trình số 01/TT-CPTS của Công ty cổ phần xây dựng Thành 
Sơn xin phê duyệt điều chỉnh dự án. Thực hiện các Quyết định số 1415/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo các dự án 
đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 
147/QĐ-BCĐ ngày 19/10/2018 của Trưởng BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của BCĐ 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 xem xét chủ trương điều chỉnh 
dự án, 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 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Lãnh đạo, chuyên viên phòng 
Kinh tế Ngành. 

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

- UBND huyện Lộc Bình: lãnh đạo và phòng chuyên môn 

- Đại diện Nhà đầu tư thực hiện dự án: Liên danh Công ty CPXD Thành Sơn 
và Công ty TNHH Hà Sơn. 

- Đại diện đơn vị tư vấn ( Nhà đầu tư mời giúp) 

2. Thời gian:  Từ 8h00 ngày 23/01/2019 (Thứ tư). 

3. Địa điểm: Tại hiện trường địa điểm thực hiện dự án (xã Hữu Khánh, 
huyện Lộc Bình) và phòng họp do UBND huyện Lộc Bình bố trí. 

4. Nội dung: Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án và xem xét chủ 
trương điều chỉnh dự án (Tờ trình và tóm tắt một số nội dung đề nghị điều chỉnh dự 
án được gửi kèm theo Giấy mời trên eoffice). 

5. Công tác chuẩn bị:  

- UBND huyện Lộc Bình chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự 
án với trách nhiệm là Cơ quan Nhà nước được ủy quyền ký kết hợp đồng dự án; 
UBND huyện Lộc Bình bố trí phòng họp để làm việc sau khi kiểm tra thực địa. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 10 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2019 



2 
 

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan, báo cáo tình hình thực hiện dự 
án và những nội dung đề nghị điều chỉnh dự án. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ; tập trung 
xuất phát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 7h15’. 

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; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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