
 
 

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, Quyết định số 360/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thẩm định chủ 

trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án nhóm C 

sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; trên cơ sở hồ sơ đề xuất chủ 

trương đầu tư một số dự án nhóm C của các đơn vị Sở Giao thông vận tải, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao Văn hóa Thể thao và Du lịch, 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. Để có cơ sở lập báo cáo thẩm định gửi 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 các cơ quan liên quan (chi tiết dự họp từng dự án theo Biểu 

kèm theo); 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch (các 

đơn vị đề xuất mời các Ban quản lý dự án thuộc ngành; đơn vị sử dụng công 

trình (nếu có) tham gia họp thẩm định. 

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

cân đối vốn các dự án nhóm C. 

3. Thời gian: Ngày 08/9/2021 (Thứ tư) (Chi tiết lịch họp từng dự án tại 

biểu kèm theo). 

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

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 
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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. 

- Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19). 

(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; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 

 

 

 

  



BIỂU LỊCH HỌP THẨM ĐỊNH NGÀY 08/9/2021 

(Kèm theo Giấy mời số:      /GM-SKHĐT ngày      /9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

Thời gian Tên dự án Thành phần dự họp Đơn vị đề xuất 
Ghi chú 

(Văn bản xin ý kiến) 

7h30'

-9h30' 

 Trụ sở Ban QL rừng 

đặc dụng Mẫu Sơn 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Ban quản lý dự án các công trình nông 

nghiệp và PTNT; 

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn. 

Sở NN & 

PTNT 

Xin ý kiến thẩm định tại Công 

văn 1384/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 17/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 25/8/2021 

 Kiên cố hóa kênh 

mương khu Đông 

Hữu Lũng 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Ban quản lý dự án các công trình nông 

nghiệp và PTNT; 

Sở NN & 

PTNT 

 

Xin ý kiến thẩm định tại Công 

văn số 1353/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 11/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 20/8/2021 

 

9h30'-

11h30' 

 Đường đến trung tâm 

xã Thiện Tân, huyện 

Hữu Lũng 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng. 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

Sở Giao thông 

vận tải 

 

 

Xin ý kiến thẩm định tại Công 

văn 1428/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 23/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 06/9/2021 
 Đường đến trung tâm 

xã Hòa Bình, huyện 

Hữu Lũng 
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13h30'- 

15h00' 

 Đường đến trung tâm 

xã Đào Viên, huyện 

Tràng Định 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Tràng Định. 

Sở Giao thông 

vận tải 

 

Xin  kiến thẩm định tại Công 

văn 1428/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 23/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 06/9/2021 
 Đường Lũng Vài – 

Bình Độ - Tân Minh 

đoạn từ Km12 – 

Km207.  

15h00’-

16h00 

CTSC đường Khuổi 

Khỉn - Bản Chắt 

(ĐT237), đoạn từ 

K14+320 đến Km32 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Đình Lập 

 

Sở Giao thông 

vận tải 

 

Xin  kiến thẩm định tại Công 

văn 1428/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 23/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 06/9/2021 

16h00-

17h00 

 Khối biểu tượng 

Chiến thắng 17/10 tại 

vườn hoa 17/10 thành 

phố Lạng Sơn 

 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 

vận tải. 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sở VHTT&DL 

Xin ý kiến thẩm định tại Công 

văn 1446/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 25/8/2021; hạn tham gia 

đến ngày 07/9/2021 

 

 


		2021-08-27T17:45:44+0700




