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GIẤY MỜI 

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai một số dự án đầu tư xây dựng thuộc 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại huyện Bình Gia  

 
 
 
Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm 
tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2020; thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý 
đầu tư công, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham gia 
kiểm tra: 

1. Thành phần: 

 - Các thành viên Đoàn kiểm tra số 1: 

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; 

+ Đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và 
PTNT. 

- Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia (chủ đầu tư) và các phòng, ban liên quan. 

2.Thời gian: Thời gian 01 ngày 12/5/2020 (Từ 8h30') nếu cần thiết điều 
chỉnh do Trưởng đoàn quyết định. 

3. Địa điểm: Tại địa điểm dự án Cấp điện thông Vằng Phya, xã Hồng 
Phong, huyện Bình Gia sau đó họp tại phòng họp do chủ đầu tư bố trí. 

4. Nội dung kiểm tra, giám sát 

1.1. Giám sát qua báo cáo tình hình triển khai các dự án khởi công mới  
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện 
Bình Gia, cụ thể: 

Tình hình triển khai giao kế hoạch vốn; tổng số vốn, số dự án khởi công 
mới; tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu...; tiến 
độ thực hiện xây dựng các công trình, hạng mục công trình; nghiệm thu; giải ngân 
kế hoạch vốn được giao đến hết tháng 4/2020; những khó khăn vướng mắc, kiến 
nghị đề xuất. 

1.2. Kiểm tra trực tiếp: Công trình Cấp điện thôn Vằng Phya, xã Hồng 
Phong, huyện Bình Gia 
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 Nội dung kiểm tra theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của 
Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định hiện hành về đầu tư công và đầu tư xây dựng. 

5. Đề nghị Chủ đầu tư 

- Lập báo cáo tình hình thực hiện các dự án khởi  công mới thuộc Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; báo chi tiết tình hình thực hiện 
dự án đầu tư Cấp điện thôn Vằng Phya đến thời điểm kiểm tra và gửi cho Đoàn 
kiểm tra trước 02 ngày làm việc theo lịch đã thông báo (có mẫu báo cáo gửi kèm 
theo). 

- Chủ trì phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư 
xây dựng và các tài liệu có liên quan, chuẩn bị công tác kiểm tra hiện trường theo 
danh mục công trình xây dựng được kiểm tra, chuẩn bị phòng làm việc.  

- Mời đơn vị sử dụng công trình (UBND xã Hồng Phong, Điện lực Bình 
Gia,…) và các nhà thầu liên quan (tư vấn, giám sát, thi công xây lắp ) tham gia 
kiểm tra. 

(Ghi chú: Đoàn kiểm tra tập trung lúc 06 giờ 30 phút tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư để đi kiểm tra công trình). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự kiểm tra đúng 
thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- TP tham gia kiểm tra tại Khoản 1; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí xe); 
- CBĐM(VVQ); 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT.  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hứa Thị Hằng 
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