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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 15  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 19  tháng 02  năm 2020 
 

 
GIẤY MỜI 

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước 
thải Thành phố Lạng Sơn  

________________ 
 

Thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 1b 
(Thông báo số 43/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh); Sở Kế hoạch 
và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham gia kiểm tra, 
giám sát dự án như sau: 

1. Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Kinh tế đối ngoại, 
Kinh tế Ngành; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; 

- Đại diện UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 

2. Thời gian: 14h00’ ngày 21/02/2020 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Kiểm tra tình hình triển khai dự án tại Văn phòng Công ty cổ 
phần cấp thoát nước Lạng Sơn, sau đó tiến hành kiểm tra thực địa triển khai một 
số hạng mục của dự án.  

4. Nội dung: Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai dự án, tiến độ thực 
hiện các công việc theo chỉ đạo tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 
22/01/2020. 

5. Đề nghị:  

- Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn chuẩn bị văn phòng làm việc, 
báo cáo tình hình triển khai dự án và và các tài liệu liên quan. 

- Các cơ quan: Xây dựng, Giao thông vận tải và UBND thành phố Lạng 
Sơn xem xét và tham gia ý kiến đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần mời; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: KTĐN, KTN; 
- Văn phòng Sở;  
- Lưu: VT. 
 
 

 
 
 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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