
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 114 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 Họp rà soát hồ sơ và khối lượng thực hiện gói thầu Tư vấn lập văn kiện dự 

án 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 

 

Nhận được Công văn số 61/CV-HĐCT ngày 30/10/2020 của Công ty 

TNHH đầu tư và tư vấn phát triển Việt Nam V/v Đề nghị thanh, quyết toán hơp 

đồng số 01/2017/HĐTV-FS (làn 2). Để có cơ sở quyết toán hợp đồng đảm bảo 

theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại điện lãnh đạo và 

các cán bộ quản lý dự án có liên quan tham gia thực hiện dự án dự họp. 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì;  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo 

phòng và cán bộ quản lý dự án liên quan tham gia thực hiện dự án;  

- Đại diện Phòng Quản lý dự án ngoài ngân sách và Phòng Quản lý Đầu tư 

công Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu 14 giờ 00 ngày 12/11/2020 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

4. Nội dung: Rà soát hồ sơ tài liệu và khối lượng thực hiện quyết toán đối 

với gói thầu Tư vấn lập văn kiện dự án 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. 

5. Đề nghị: 

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị giúp phòng họp; Chuẩn 

bị tài liệu hồ sơ liên quan phục vụ cho cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự họp nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý kiến đối 

với khối lượng thực hiện và các nội dung liên quan theo quy định. 

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; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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