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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu 

nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định và xem xét đề nghị của 

UBND huyện Tràng Định về xây dựng một số tuyến đường giao thông tại xã 

Tân Minh, xã Trung Thành, huyện Tràng Định 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3247/VP-KT 

ngày 09/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND 

huyện Tràng Định về xây dựng một số tuyến đường giao thông. 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 Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; 

- Đại diện Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

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

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định (đơn vị đề xuất) 

2. Thời gian: 8h30' ngày 12/8/2021 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại hiện trường thi công đường Trung Thành - Tân Minh - 

Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định và một số tuyến đường giao 

thông do UBND huyện Tràng Định đề xuất, sau đó họp tại phòng họp do huyện 

bố trí. 

4. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường Trung 

Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định và xem 

xét phương án thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông do UBND huyện 

Tràng Định đề xuất.  

5. Đề nghị 

- UBND huyện Tràng Định chuẩn bị báo cáo về hiện trạng, đánh giá làm 

rõ về sự cần thiết đầu tư, đề xuất về quy mô và giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu 

tư, nguồn vốn, chuẩn bị phòng họp làm việc với đoàn kiểm tra. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện (các 

thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, khởi công, thi công, giải phóng mặt bằng, giải 

ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị ) Dự án đường Trung Thành - 

Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định; cho ý kiến về 
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việc sự cần thiết, nội dung đề xuất các tuyến nhánh đấu nối với tuyến đường 

Trung Thành-Tân Minh của UBND huyện Tràng Định nhằm đảm bảo tính khả 

thi, hiệu quả và tiến độ của dự án. 

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

tra hiện trường và báo cáo tình hình thực hiện dự án. 

Ghi chú: Các thành viên tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất phát 

6h30'.  

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 
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