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Lạng Sơn, ngày 22  tháng 01 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét giải quyết kiến nghị kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói 

thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030,  

tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

Ngày 20/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn nhận được Đơn 

kiến nghị số 03/DAC-TSDI-OTBV của Liên danh DAC-TDSI&OTBV về việc 

kiến nghị kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu tư vấn lập quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trân trọng kính mời đại diện các thành phần tham dự:  

1. Thành phần tham gia 

- Bên mời thầu: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản 

lý dự án lập quy hoạch tỉnh;  

- Đại diện nhà thầu: Ông Đỗ Trí Phương – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ 

phần Tư vấn và Thiết kế kiến trúc Việt Nam (Đại diện Liên danh DAC-

TDSI&OTBV) và các thành viên liên danh. 

- Đại diện Tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Xây dựng kỹ thuật và Thương 

mại Hà Nội.  

2. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26/01/2021 (Thứ Ba) 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Họp xem xét nội dung giải quyết kiến nghị kết quả đánh giá 

hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đề nghị các thành phần liên quan có mặt đúng thời gian và địa điểm để 

buổi làm việc đạt kết quả./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban QLDA lập quy hoạch tỉnh; 

- Phòng THKTXH, QLĐTC; 

- VP (bố trí phòng họp); 

- Lưu VT. 
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Nguyễn Hữu Chiến 
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- Địa chỉ nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Việt Nam - Số 8 

ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, Khu CNTT tập trung, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024.37685599; Fax: 024.37950335 

- Địa chỉ tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Xây dựng kỹ thuật và Thương mại Hà 

Nội - Số nhà 42B, ngõ 141/150, phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 
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