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GIẤY MỜI HỌP 
Xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị mới Hũu Lũng  

 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 
Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, theo đề nghị của UBND huyện 
Hữu Lũng, tại Văn bản số 260/UBND-KT&HT ngày 29/3/2019. Để có cơ sở 
báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị tham dự họp. 

1. Nội dung: Họp thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị 
mới Hữu Lũng. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 03/5/2019. 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Số 2 
đường Hoàng Văn thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể và tư nhân; Phòng Kinh tế ngành;  

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

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng. 

5. Đề nghị 

- UBND huyện Hữu Lũng chuẩn bị báo cáo phục vụ họp (06 bản).  Nội 
dung báo cáo đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị mới Hữu 
Lũng, huyện Hữu Lũng cần thuyết minh căn cứ (lý do) đề nghị điều chỉnh 
giảm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 440/QĐ-
UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh; Phần kinh phí đầu tư các công trình hạ 
tầng xã hội cần xác định cụ thể nội dung (hạng mục nào) là do doanh nghiệp bỏ 
ra và nội dung (hạng mục nào) phục vụ lợi ích công cộng, không có khả năng 
thu hồi vốn và không thuộc danh mục các công trình chủ đầu tư bắt buộc phải 
đầu tư (nằm trong trường hợp khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư) theo quy 
định tại Điều 6 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ; 
rà soát khẳng định chi phí bồi thưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 
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- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước 
của mình. 

(Văn bản số 260/UBND-KT&HT ngày 29/3/2019 của UBND huyện Hữu 
Lũng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện 
Hữu Lũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi tới các cơ quan liên quan tại  
Công văn số 402/SKHĐT-DNKTTT ngày 03/4/2019). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp theo 
đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KTN; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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