
 
 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn một số dự án nhóm C 

 

 

Thực hiện quy định Luật Đầu tư công, trên cơ sở hồ sơ đề xuất chủ trương 

đầu tư một số dự án nhóm C của các đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở 

Giao thông vận tải tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án; tuy nhiên qua tổng hợp còn có 

một số ý kiến tham gia về nguồn vốn, quy mô đầu tư một số dự án cần giải trình 

làm rõ thêm. Để có cơ sở lập báo cáo thẩm định để đơn vị đề xuất hoàn thiện hồ 

sơ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trân trọng kính mời Lãnh đạo các cơ quan liên quan dự họp: 

1. Thành phần dự họp: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư công; 

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

trường: dự họp thẩm định tất cả các dự án. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa học và công 

nghệ: dự họp thẩm định Dự án cải tạo nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh  

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; UBND huyện Tràng 

Định, Văn Lãng, Hữu Lũng tham gia họp thẩm định các dự án đầu tư trên địa 

bàn. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư (Sở Y tế, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải; Ban quản lý khu KTCK Đồng 

Đăng-Lạng Sơn). 

- Các đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư mời giúp đơn vị sử dụng công 

trình tham gia họp thẩm định. 

(Để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị mỗi đơn vị dự 

họp tối đa 2 người). 

2. Thời gian: Buổi sáng ngày 18/5/2021 (Thứ ba) 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các dự án nhóm C. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  41 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  14 tháng  5  năm 2021 
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- Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00: Họp thẩm định các dự án: Trường PTDTNT 

THPT tỉnh; Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS &PTHT huyện Tràng Định; 

Dự án cải tạo nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Đơn vị đề xuất Sở Giáo 

dục và Đào tạo). 

- Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00: Họp thẩm định dự án đầu tư xây dựng khoa 

truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh; Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức 

năng tỉnh (Đơn vị đề xuất Sở Y tế). 

- Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 30: Họp thẩm định dự án Cải tạo sữa chữa hệ 

thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn kẻ vạch đường, hoàn 

thiện hệ thống an toàn giao thông, hệ thống cây xanh và cải tạo hệ thống chiếu 

sáng khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Đơn vị đề xuất Ban quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng-Lạng Sơn);  Dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.215 (Hòa Thắng - Phố 

Vị - Hòa Sơn – Hòa Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200 (Đơn vị đề xuất Sở Giao 

thông vận tải). 

(Chi tiết lịch họp tại biểu kèm theo) 

5. Đề nghị 

- Đơn vị lập báo cáo đề xuất dự án: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt các nội dung 

chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình chiếu hiện trang đối 

với những nội dung đề xuất sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và nội dung chính đề 

xuất đầu tư. 

- Trên cơ sở báo cáo của đơn vị lập báo cáo đề xuất tại cuộc họp, các 

thành viên dự thẩm định căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị chuẩn bị 

ý kiến tham gia. 

(Hồ sơ dự án đã gửi kèm theo Công văn lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, các văn bản tham gia ý kiến thẩm định gửi kèm theo Giấy mời). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự  đúng thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Hứa Thị Hằng 
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BIỂU LỊCH HỌP THẨM ĐỊNH  

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGÀY 18/5/2021 

 

(Kèm theo Giấy mời số: 41 /GM-SKHĐT ngày  14 /5/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) 

 

Tên dự án Nội dung  họp 
Cơn quan, đơn vị 

tham gia 

Đơn vị 

đề xuất 

I. Lĩnh vực giáo dục (Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00)  

1. Trường 

PTDTNT THPT 

tỉnh;  

 Xem xét phạm vi ranh giới 

khu đất thực hiện dự án bao 

gồm cả phần diện tích đất mở 

rộng 875m2); quy mô; giải 

pháp thiết kế sơ bộ của công 

trình; đánh giá về khả năng kết 

nối của hệ thống kỹ thuật của 

công trình dự kiến xây dựng 

mới với hạ tầng kỹ thuật hiện 

có của trường, cơ sở xem xét 

khả năng đáp ứng kết nối hạ 

tầng kỹ thuật của khu vực, nơi 

thực hiện dự án. 

 

- Các Sở: Tài chính, 

Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Thông tin 

truyền thông;  

 - UBND thành phố 

Lạng Sơn; UBND 

huyện Tràng Định 

- Đơn vị sử dụng: 

Trường PTDTNT 

THPT tỉnh; Trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú THCS 

&PTHT huyện 

Tràng Định;  

  

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 
2. Trường phổ 

thông dân tộc nội 

trú THCS 

&PTHT huyện 

Tràng Định 

xem xét vị trí, ranh giới khu đất 

thực hiện dự án (bao gồm cả 

phần mở rộng), sơ đồ thửa đất, 

quy mô đầu tư để đánh giá sự 

phù hợp với quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới; tên dự án, 

cơ sở phương pháp lập tổng 

mức đầu tư. 

 

3. Cải tạo nâng 

cấp trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh  

xem xét quy mô đầu tư, hình 

thức đầu tư (lắp đặt thiết bị hay 

thuê dịch vụ ?) tổng vốn đầu tư, 

nguồn vốn thực hiện. 

 

 

 

 

II. Lĩnh vực y tế (Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00)  
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Tên dự án Nội dung  họp 
Cơn quan, đơn vị 

tham gia 

Đơn vị 

đề xuất 

1. Khoa truyền 

nhiễm Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

xem xét sự cần thiết đầu tư, quy 

mô đầu tư khoa truyền nhiễm 

cao 03 tầng và sự phù hợp với 

quy hoạch xây dựng 
- Các Sở: Tài chính, 

Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- UBND thành phố; 

- Bệnh viện đa khoa  

tỉnh;  

- Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh 

Sở Y tế 
2. Nâng cấp, cải 

tạo bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Xem xét đánh giá nhu cầu đầu 

tư xây dựng mới, cải tạo, sửa 

chữa thay đổi so với  Báo cáo 

số 171/BC-SKHĐT, như: Xây 

mới nhà khoa quản lý nhiễm 

khuẩn; tăng quy mô Xây mới 

nhà khu điều trị kỹ thuật; hành 

lang nối 2 dãy nhà điều trị và 

nhà hành chính hiện tại; hạng 

mục phụ trợ; đánh giá sự phù 

hợp về mật độ xây dựng và hệ 

số sử dụng đất so với quy hoạch 

xây dựng được phê duyệt;  

III. Lĩnh vực giao thông (Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 30)  

Cải tạo sữa chữa 

hệ thống rãnh 

thoát nước, thảm 

mặt đường bê 

tông nhựa, sơn kẻ 

vạch đường, hoàn 

thiện hệ thống an 

toàn giao thông, 

hệ thống cây xanh 

và cải tạo hệ 

thống chiếu sáng 

khu vực cửa khẩu 

Tân Thanh  

xem xét quy mô đầu tư và phù 

hợp với đồ án quy hoạch phân 

khu Trục trung tâm Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn; với đồ án điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu hợp tác kinh tế biên giới 

Đồng Đăng giai đoạn 1; Tổng 

mức đầu tư 

 

-  các Sở: Tài chính, 

Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- UBND thành phố 

Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu 

Lũng; 

- Ban Quản lý xây 

dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông 

Lạng Sơn; 

 

Ban 

quản lý 

Khu 

KTCK 

Đồng 

Đăng-

Lạng 

Sơn  

 Dự án cải tạo, 

sửa chữa đường 

tỉnh ĐT.215 (Hòa 

Thắng - Phố Vị - 

Hòa Sơn – Hòa 

Lạc) đoạn từ 

Km0 đến 

Km11+200  

xem xét sự phù hợp với quy 

hoạch chung xây dựng nông 

thôn mới; sự cần thiết đầu tư và 

quy mô đầu tư, thời gian thực 

hiện, nguồn vốn thực hiện 

 Sở 

Giao 

thông 

vận tải 
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