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Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2724/VP-KT ngày
08/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư dự án: “Hạ
tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc
Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, trong đó UBND tỉnh Lạng Sơn đã
đồng ý về chủ trương thực hiện các bước để chuyển giao chủ đầu tư dự án “Hạ tầng
cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,
Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Để từng bước thực hiện tốt công tác chuyển giao, đảm bảo đúng thời gian,
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn và các
phòng chuyên môn liên quan thuộc BQLDA ;
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Sở;
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Lạng Sơn và các nhân viên kỹ thuật, kế
toán;
2. Nội dung: Thống nhất Kế hoạch chi tiết triển khai công tác bàn và các
vấn đề liên quan đến dự án.
3. Thời gian: Từ 14h00 ngày 20/7/2020 (Thứ hai).
4. Địa điểm: Phòng 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
(Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)
5. Công tác chuẩn bị:
Ban QLDA Sở kế hoạch và đầu tư chuẩn bị báo cáo, kế hoạch bàn giao
dự án
Kính mời các đồng chí đại biểu đến dự họp đúng thành phần và thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng chuẩn bị hội trường;
- Lưu VT.
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