
 
GIẤY MỜI 

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và                       
khả năng cân đối vốn Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn                      

(ĐH.28), huyện Cao Lộc và Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.226                                   
(đoạn Bình Gia – Văn Mịch), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện quy định Luật Đầu tư công 2019; Quyết định số 324/QĐ-
UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng 
thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm 
A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; 
Công văn số 2287/VP-KT ngày 10/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 
ủy quyền chủ trì họp thẩm định chủ trương đầu tư dự án. Hội đồng thẩm định 
trân trọng kính mời các thành viên dự họp. 

1. Thành phần dự họp 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định dự án đầu tư công của tỉnh theo 
Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020, gồm: 

+ Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Giao thông vận tải;  

+ Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (dự họp thẩm định dự án cải tạo, nâng 
cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc); 

+ Chủ tịch UBND huyện Bình Gia (dự họp thẩm định dự án cải tạo, nâng 
cấp đường ĐT.226 (đoạn Bình Gia – Văn Mịch), huyện Bình Gia). 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh (đơn vị lập báo cáo đề xuất). 

- Phó Giám đốc Sở, Phòng QLĐTC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 15/6/2020 (Thứ hai).  

- Từ 14h00 đến 15h30: Họp thẩm định dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao 
Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc; 

 - Từ 15h30 đến 17h00: Họp thẩm định dự án cải tạo, nâng cấp đường 
ĐT.226 (đoạn Bình Gia – Văn Mịch), huyện Bình Gia. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.  
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4. Nội dung: Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn                      
(ĐH.28), huyện Cao Lộc và Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.226                                   
(đoạn Bình Gia – Văn Mịch), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Đề nghị 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định căn cứ chức năng nhiệm vụ của 
ngành, đơn vị chuẩn bị ý kiến thẩm định về sự cần thiết đầu tư; sự phù hợp quy 
hoạch; mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư, phương án tuyến, giải pháp 
thiết kế sơ bộ; phân chia các dự án thành phần (nếu có); đất đai, GPMB, đánh 
giá sơ bộ tác động môi trường của dự án; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn 
vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các 
nguồn lực khác để triển khai dự án; hiệu quả sơ bộ kinh tế-xã hội của dự án. 

- Đơn vị lập đề xuất dự án: Chuẩn bị báo cáo các nội dung chủ yếu của 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2019. 

(Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Tờ trình số 464/TTr-BQLDA và số 459/TTr- 
BQLDA ngày 05/6/2020 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các văn bản liên quan). 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở KH&ĐT; 
- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 
 

 
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Nguyễn Hữu Chiến 
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