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GIẤY MỜI 
Kiểm tra, họp xem xét đề nghị cải tạo, sửa chữa các công trình: 

 Bệnh viện phục hồi chức năng và Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1110/VP-KTN ngày 
25/3/2020 và Công văn số 1094/VP-KTN ngày 25/3/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc: Đề xuất cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phục hồi chức năng; đề 
xuất cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan tham dự họp. 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý đầu tư 
công; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng. 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị đề xuất, đơn vị sử dụng: Sở Y tế, Bệnh viện 
phục hồi chức năng tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

2. Nội dung: 

 Kiểm tra hiện trường công trình và họp xem xét các nội dung đề nghị cải 
tạo, sửa chữa và xây dựng mới của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh; Cải tạo 
sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Thời gian, địa điểm: Buổi sáng, ngày 24/4/2020 (Thứ sáu) 

- Từ 8h 00' đến 9 h30': Kiểm tra, làm việc tại Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.  

- Từ 10h 00' đến 11h30': Kiểm tra, làm việc tại Bệnh viện phục hồi chức năng 
tỉnh. 

4. Đề nghị 

- Đơn vị đề xuất chuẩn bị báo cáo (08 bản). Nội dung báo tập trung: thực 
trạng đầu tư, quản lý sử dụng công trình; sự cần thiết cần thiết cải tạo, sửa chữa, 
xây mới các hạng mục công trình (đối với hạng mục đầu tư xây dựng mới nêu rõ 
mục tiêu xây mới, sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ chuyên môn); quy mô 
sửa chữa các hạng mục (số lượng, diện tích...); khái toán chi phí đầu tư, đề xuất 
nguồn vốn thực hiện và hồ sơ tài liệu có liên quan; chuẩn bị giúp phòng họp tại 
địa điểm kiểm tra. 
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- Trên cơ sở kiểm tra hiện trường và báo cáo của đơn vị đề xuất, các thành 
viên dự họp chuẩn bị tham gia ý kiến. 

(Tài liệu liên quan đã được gửi kèm theo Văn bản số 1110/VP-KTN ngày 
25/3/2020; Văn bản số 1094/VP-KTN ngày 25/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 
trên Ioffice). 

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

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp tại mục 1; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

      

 
Hứa Thị Hằng 
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