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GIẤY MỜI HỌP 

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ quan tâm thực hiện dự án  Khu dân cư tại 

 xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn  và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc,  

tỉnh Lạng Sơn 

(lần 2) 

       

                       

        Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; 

                                    - UBND huyện Cao Lộc; 

                                    - UBND thành phố Lạng Sơn. 
                      

   

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-SKHĐT ngày 28/8/2020 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ quan tâm 

(HSQT) thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và 

xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, 

Ngày 17/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức mời các thành viên 

Tổ chuyên gia đánh giá HSQT thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Sau khi 

xem xét, đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư 

quan tâm làm rõ một số nội dung của HSQT gửi nhà đầu tư (Liên danh Công ty 

TNHH xây dựng Thắng Lợi và Công ty CP xây dựng Thành Sơn) đề nghị làm rõ 

(Công văn số 1372/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 25/9/2020). 

Ngày 31/9/2020, Nhà đầu tư đã có văn bản giải trình làm rõ một số nội 

dung của HSQT. Để đánh giá hồ sơ quan tâm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các thành viên của Tổ chuyên 

gia đến dự họp, với nội dung như sau:  

1. Thành phần: Các thành viên Tổ chuyên gia theo Quyết định số 

190/QĐ-SKHĐT ngày 28/8/2020. 

2. Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00' ngày 14/10/2020 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Hoàng 
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Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Đánh giá hồ sơ quan tâm của Nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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