
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  46 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  07 tháng 6 năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: ................................................ 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

2094/UBND-KT ngày 31/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về dự án Kè bờ trái Sông Kỳ cùng đoạn 

từ sân bay Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Để có cơ hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị. 

1. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên 

Phòng Quản lý Đầu tư công, Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách. 

- Đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh (chủ đầu tư); 

- Đại diện lãnh đạo Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát và Công ty 

TNHH Hà Sơn (Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai pha, Thành phố Lạng Sơn); 

  - Nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan đề 

nghị chủ đầu tư mời giúp. 

2. Thời gian: 7h30' ngày 10/6/2021 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Kiểm tra tại hiện trường dự án Kè bờ trái Sông Kỳ Cùng, sau đó 

về họp tại phòng 402 tầng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Kiểm tra thực tế, xem xét, đánh giá nội dung kiến nghị tại Báo 

cáo số 584/BC-BQLDA ngày 25/5/2021 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh. 

5. Đề nghị:  

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan, đánh giá, 

thuyết trình sự cần thiết và sự phù hợp của từng phương án thực hiện, bổ sung  đầy 

đủ cơ sơ pháp lý để tổ chức thực hiện; 

- Sở Xây dựng, Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn có ý kiến về sự chồng lấn ranh giới giữa 02 dự án và đề xuất giải pháp xử lý; 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến thuộc lĩnh vực liên quan; tập 

trung xuất phát tại hiện trường dự án, bờ sông Kỳ Cùng đoạn sân bay Mai Pha. 
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Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Thành phần mời tại mục 1; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 

 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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