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Khảo sát hiện trường, họp thẩm định chủ trương đầu tư 

dự án Trường THPT Đình Lập 

 

 

 

Nhận được Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Đình 

Lập ban hành kèm theo Tờ trình số 693/TTr-BQLDA ngày 07/8/2020 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Sở đã tổ chức lấy ý kiến cơ quan liên quan tại 

Công văn số 1235/SKHĐT-QLĐTC ngày 27/8/2020. Để có cơ sở báo cáo UBND 

tỉnh, thông báo kết quả thẩm định tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại điện lãnh đạo các cơ quan tham dự 

khảo sát hiện trường, họp thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Đình 

Lập. 

 1. Thành phần 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì;  

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

Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo Trường THPT Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng tỉnh;  

- Phòng Quản lý Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu 14 giờ 30 ngày 23/10/2020 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập. 

4. Nội dung: Khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức 

năng phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo, quy mô giáo dục đào tạo hiện tại, kế 

hoạch đào tạo trong thời gian tới) của Trường THPT Đình Lập; Sau đó họp đánh 

giá sự cần thiết, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, tính khả 

thi khi triển khai thực hiện dự án theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh. 

5. Đề nghị 

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị tài liệu phục báo cáo 

tóm tắt phương án đầu tư, thiết kế (chuẩn bị thiết bị, slide phục vụ trình chiếu). 
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- Trường THPT Đình Lập cung cấp thông tin về quy mô học sinh, giáo viên 

hiện có, số phòng học, phòng chức năng; dự báo nhu cầu đào tạo, quy mô học sinh,  

giáo viên trong thời gian tới, nhu cầu bổ sung phòng học, phòng chức năng. 

- Nhờ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THPT Đình Lập bố trí cơ sở 

vật chất, phòng họp phục vụ buổi làm việc. 

- Các cơ quan liên quan trên cơ sở kiểm tra hiện trương, tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ. 

(Tài liệu hồ sơ dự án gửi kèm theo Công văn số 1235/SKHĐT-QLĐTC ngày 

27/8/2020 trên Ioffice). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tại mục 1; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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