
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:        /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Xem xét điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2859/VP-KT ngày 

28/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Sở Thông tin 

và Truyền thông về đề xuất chủ trương bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây 

dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan tham dự họp. 

1. Thành phần tham gia 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý Đầu tư công; 

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

trường; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông (đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông mời các nhà thầu có liên quan tham dự). 

2. Nội dung: Kiểm tra hiện trường, họp xem xét đề nghị điều chỉnh dự án 

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn. 

3.Thời gian, địa điểm: Buổi sáng, 08 giờ 30 ngày 14/7/2022 (thứ năm) tại 

trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Đề nghị: Chủ đầu tư báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án, bố trí địa điểm 

họp cho Đoàn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại hiện trường và báo cáo của chủ đầu 

tư, các cơ quan theo chức năng quản lý nhà nước tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

(Ghi chú: Đại diện các Sở, ngành đi kiểm tra tập trung xuất phát lúc 8h15' 

phút tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ đồng chí Lô Đức Thắng, chuyên viên 

Phòng Quản lý Đầu tư công, số điện thoại: 013.897.859). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hứa Thị Hằng 
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