
 

 

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: 59 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án:  

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn – Giai đoạn 1a 

 

Thực hiện Thông báo số 43/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về 

đề xuất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải thành phố Lạng Sơn- giai đoạn 1ª; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời 

đại diện các cơ quan tham gia kiểm tra. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư công. 

- Đaị diêṇ các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu 

tư); Ban QLDA, Nhà thầu thi công, TVGS, TVTK (Chủ đầu tư mời giúp). 

2. Thời gian: bắt đầu 9h00' ngày 04/8/2021 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại hiện trường thi công gói thầu xây dựng nhà máy xử lý 

nước thải và trạm bơm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (gần Bệnh viện Lao) 

sau đó họp tại phòng họp do Chủ đầu tư bố trí. 

4. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kết quả và tình hình thực hiện xây dựng 

công trình, hạng mục công trình theo tiến độ đã đề ra; việc thực hiện các kết luận 

kiểm tra dự án; những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất.  

5. Đề nghị 

- Chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả và tình hình thực hiện dự án đến thời 

điểm kiểm tra, chuẩn bị phòng họp làm việc với đoàn kiểm tra. 

- Các cơ quan liên quan chuẩn bị tham gia ý kiến trên cơ sở kết quả kiểm tra 

hiện trường và báo cáo của chủ đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự kiểm tra đúng 

thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Hứa Thị Hằng 

 


		2021-07-30T17:27:34+0700




