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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đầu tư trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu                       

tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3134/VP-KT ngày 

03/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc xem xét chủ trương đầu tư hạng 

mục công trình Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc 

dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng 

kính mời các cơ quan kiểm tra hiện trường và dự họp. 

1. Thành phần dự họp 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng 

Quản lý đầu tư công. 

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

trường, Giao thông vận tải; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh (đơn vị đề xuất) 

2. Thời gian, địa điểm:  

- 08 giờ, ngày 12/8/2020 (Thứ tư): Kiểm tra trực tiếp hiện trường. 

- 09 giờ, họp tại Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: 

Số 2 đường Hoàng Văn thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Xem xét đề nghị của Công an tỉnh về việc đề xuất đầu tư 

hạng mục Trục đường đối ngoại và Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án 

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn. 

4. Đề nghị 

a) Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo, bổ sung thêm một số nội dung sau: 

 - Tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, giải ngân 

vốn dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) đã 

được Bộ Công an phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3863/QĐ-BCA-H41 ngày 

26/10/2017. 

 - Thực trạng số hộ dân bị ảnh hưởng hiện đang nằm trong ranh giới quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh theo Quyết định số 

356/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh, cần thiết phải di dời, bố trí tái 

định cư. Mục tiêu xây dựng 59 lô đất ở liền kề khu tái định cư. 
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- Khái toán chi phí đầu tư hạng mục công trình Trục đường đối ngoại và 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; đề xuất nguồn vốn đầu tư và thời gian thực 

hiện hạng mục công trình trên. 

b) Các sở, ngành có liên quan cho ý kiến đến lĩnh vực quản lý trong việc 

thực hiện đầu tư dự án.  

(Gửi kèm báo cáo số 3352/CAT-PH10 ngày 24/7/2020 của Công an tỉnh). 

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

thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phương tiện và phòng 

họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hứa Thị Hằng 
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