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GIẤY MỜI 
Về việc thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 

bị cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn 
______________________ 

 

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 
12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 
năm 2020; Công văn số 154/VP-KTN ngày 14/01/2020 của Văn phòng UBND 
tỉnh về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan 
liên quan chủ động nghiên cứu, tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt Chủ trương dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cơ sở 
cai nghiện ma túy tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu trân trọng kính mời đại diện lãnh 
đạo quý cơ quan dự họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Phòng Khoa giáo văn xã; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi 
trường;  

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Lao Động-Thương binh và Xã hội (đơn vị chủ đầu tư) 

- Lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn (đơn vị sử dụng) 

2. Nội dung: Kiểm tra, khảo sát thực địa dự án; thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 
chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2020. 

4. Địa điểm:  

Tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn  (Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A cũ, 
xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo và phòng họp cho 
đoàn làm việc. Báo cáo và các tài liệu liên quan (ngoài các tài liệu Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đã gửi kèm theo Giấy mời này) gửi cho các thành viên đoàn làm việc 
trước ngày 02/3/2020. 

- Các cơ quan nghiên cứu tài liệu và các nội dung liên quan, tham gia ý 
kiến thẩm định tại cuộc họp. 

 Trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia đúng thời gian 
và địa điểm./. 
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(Gửi kèm theo Giấy mời các văn bản sau: Tờ trình số 23/TTr-SLĐTBXH 
ngày 2102/2020 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; Tờ 
trình số 24/TTr-SLĐTBXH ngày 2102/2020 về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án; Báo cáo số 33/BC-SLĐTBXH ngày 21/02/2020 về kết quả 
thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; Báo cáo số 32/BC-
SLĐTB-XH ngày 21/02/2020 đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các văn bản 
liên quan dự án)./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở; 
- Lưu: VT, KGVX. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
         
        
   
 

Hứa Thị Hằng 
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