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Số:  21  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Lộc Bình số 1, 
đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – 
Chuyển giao (BT). 

 
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; Quyết 
định số 2077/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về trình tự, 
thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp để xem xét, làm rõ một số nội 
dung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao 
thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình 
thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc sở chủ trì; Phó Giám đốc sở phụ trách 
lĩnh vực; Phòng Kinh tế ngành, Phòng Doanh nghiệp KTTT&TN.  

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

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình;  

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang (Nhà đầu tư 
đề xuất). 

- Đại diện tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (đề nghị đơn vị đề xuất 
mời) 

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26/02/2019 (Thứ ba). 

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

4. Nội dung: Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Lộc 
Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – 
Chuyển giao (BT).  

5. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Kinh tế ngành phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu; 
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- Đề nghị Nhà đầu tư đề xuất trình bày tóm tắt Báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án và các nội dung có liên quan đến dự án.  

  - 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. 

  - Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các đồng chí dự họp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
 

 
 

 

 


		2019-02-22T09:37:47+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




