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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kiểm tra, họp xem xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng tỉnh về dừng thực hiện hạng mục Bãi đỗ xe thuộc Tiểu dự án
DD1b - Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2868/VP-KT ngày
17/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc xem xét kiến nghị của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về dừng thực hiện hạng mục Bãi đỗ xe thuộc Tiểu
dự án DD1b - Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng
kính mời đại diện các cơ quan tham dự họp.
1. Thành phần:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý Đầu
tư công;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận
tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Đại diện: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Đại diện: Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;
- Đại diện Lãnh đạo đơn vị đề xuất (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
tỉnh).
2. Nội dung: Kiểm tra hiện trường và họp xem xét nội dung kiến nghị của
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về dừng thực hiện hạng mục Bãi đỗ xe
thuộc Tiểu dự án DD1b - Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị.
3. Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 23/7/2020 (Thứ Năm).
4. Địa điểm: Tại vị trí quy hoạch Bãi đỗ xe thuộc Tiểu dự án DD1b - Tòa
nhà cửa khẩu Hữu Nghị, sau đó họp tại phòng họp tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu
Nghị (Nhờ Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn bố trí phòng họp).
5. Đề nghị:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo. Nội dung báo
cáo tập trung: tình hình thực hiện dự án, bố trí vốn, giải ngân, thanh toán; việc
triển khai nội dung các kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; các khó khăn vướng
mắc trong quá trình thực hiện, các phương án đề xuất và hồ sơ tài liệu có liên
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quan.
- Đề nghị BQL Khu KTCK Đồng Đăng, UBND huyện Cao Lộc báo cáo
nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến
việc thực hiện dự án BTTH, Hỗ trợ tái định cư, GPMB khu vực cửa khẩu Hữu
Nghị.
- Trên cơ sở kiểm tra hiện trường và báo cáo của đơn vị đề xuất, các thành
viên dự họp chuẩn bị tham gia ý kiến các nội dung liên quan.
(Tài liệu liên quan đã được gửi kèm theo Văn bản số 2868/VP-KT ngày
17/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh trên Ioffice).
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham gia dự họp
đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./
Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp tại mục 1;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (bố trí xe);
- Lưu: VT, QLĐTC.
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