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GIẤY MỜI 
Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm Quý I/2019 

 Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình 
hình thực hiện Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019 với nội dung sau: 

 1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

          - Giám đốc các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo điều hành các dự án 
trọng điểm (tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh) và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và UBND 
thành phố Lạng Sơn. 

          - Đại diện Chủ đầu tư các dự án trọng điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị, 
Liên danh công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương mại 
Long Thịnh, Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Công ty cổ phần Hóa 
dầu Quân đội, Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn; 

 2. Nội dung:  

Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm Quý I, triển khai 
nhiệm vụ công tác quý II/2019. 

3. Thời gian, địa điểm:  

Dự kiến 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 04/4/2019 (thứ Năm) tại 
Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công thực hiện: 

- Các chủ đầu tư dự án trọng điểm, UBND các huyện có liên quan báo cáo 
tình hình thực hiện bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/4/2019 
để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chuẩn bị nội dung trọng 
tâm cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực 
hiện các dự án trọng điểm Quý I, dự kiến nhiệm vụ Quý II/2019; kiến nghị, đề 
xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

Đối với các dự án: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc 
(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); Đường đến trung tâm xã 
Tân Yên, huyện Tràng Định; Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ 
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chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 
1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành; Khu đô thị mới Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn: UBND tỉnh bố trí lịch kiểm tra riêng nên chỉ thực hiện tổng hợp 
chung vào báo cáo của Ban Chỉ đạo, không thảo luận cụ thể tại cuộc họp. 

(Các Báo cáo, tài liệu chuẩn bị 30 bản). 
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  
  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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