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GIẤY MỜI 

Dự họp thông báo chuyển Chủ đầu tư và triển khai công tác quản lý 

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 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh 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 tỉnh Lạng Sơn sang 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính 

mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý dự án Lạng Sơn, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Toàn bộ 

thành viên BQLDA); 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Trưởng 

các phòng trực thuộc; 

- Đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện khoản vay (LIC): Liên danh Công ty 

TNHH đầu tư và phát triển bền vững Việt Nam (VISUD) và Công ty cổ phần tư 

vấn và phát triển Việt Xanh;  

- Đại diện lãnh đạo UBND và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện: 

Bình Gia, Văn Quan, Đình lập. 

- Đại diện nhà thầu:  

+ Công ty cổ phần xây dựng công trình 399 và Công ty cổ phần tập đoàn 

xây dựng Thăng Long, Công ty cổ phần ĐTXD và phát triển nông thôn Song 

Quang; 

+ Công ty TNHH xây dựng Thành Phát và Công ty cổ phần công trình 

207; 

+ Đại diện Tư vấn giám sát thi công (Đường Hoa Thám- Quý Hòa- Vĩnh 

yên): Công ty cổ phần tư vấn giao thông Lạng Sơn; 

+ Đại diện Tư vấn kiểm toán dự án: Công ty TNHH Grant Thornton Việt 

Nam. 

- Đại diện đơn vị rà phá bom mìn:  
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+ Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng;  

+ Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô  

+ Lữ đoàn 575 - Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

2. Thời gian, địa điểm:  

Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 22/8/2020 (thứ Bảy) tại phòng họp 402, 

tầng 4, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 3. Nội dung: Thông báo 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 từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn sang 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch triển khai các 

công việc tiếp theo. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Ban QLDA thuộc Sở chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu; phối 

hợp với văn phòng chuẩn bị phòng họp. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thông báo kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ tiếp theo. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị các ý kiến tham gia tại cuộc họp 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các thành phần tham dự cuộc 

họp đúng thành phần, địa điểm và thời gian./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị hội trường); 

- Ban QLDA thuộc Sở;  

- Lưu: VT.    

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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