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GIẤY MỜI 

Kiểm tra, họp xem xét tình hình triển khai thực hiện dự án:  

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn– Giai đoạn 1a  

 
 

 

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về kiểm 

tra tiến độ dự án hằng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại 

diện các cơ quan tham gia kiểm tra: 

1. Thành phần mời 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư 

công. 

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

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu 

tư); Ban QLDA, Nhà thầu thi công, TVGS, TVTK (Chủ đầu tư mời giúp). 

2.Thời gian: Thời gian 01 buổi (từ 8h00') ngày 24/7/2020 (Thứ sáu). 

3. Địa điểm: Kiểm tra hiện trường thi công gói thầu xây dựng nhà máy xử 

lý nước thải và trạm bơm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (gần Bệnh viện 

Lao), sau đó họp tại phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn. 

4. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công trình, 

hạng mục công trình theo các kết luận đã ban hành; những khó khăn vướng mắc, 

kiến nghị, đề xuất tiến độ cụ thể từng hạng mục công trình nhằm đảm bảo tiến 

độ đề ra. 

5. Đề nghị Chủ đầu tư 

- Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án, phương án thực hiện 5 

tháng cuối năm 2020; điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết phù hợp với tiến độ 

tổng thể hoàn thành công trình trước 31/12/2020. Mời các đơn vị Ban QLDA, 

Nhà thầu thi công, TVGS, TVTK tham gia đoàn kiểm tra, dự họp. 

- Các cơ quan liên quan chuẩn bị tham gia ý kiến trên cơ sở kết quả kiểm 

tra hiện trường và báo cáo của chủ đầu tư. 
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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: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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