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Lạng Sơn, ngày    tháng 3 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án  

Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh 

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - 

Văn phòng UBND tỉnh như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dưṇg, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư);  

- Đại diện lãnh đạo đơn vị Tư vấn quản lý dự án - Công ty CP tư vấn thiết kế 

CTXD Hải Phòng - Chi nhánh tại Lạng Sơn;  

- Đại diện lãnh đạo đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, kiểm định, các 

nhà thầu xây lắp (Công ty CP tư vấn xây dựng Trung Sơn, Trung tâm kiểm định 

chất lượng công trình xây dựng, Công ty TNHH MTV đầu tư Minh Bảo, Công ty 

TNHH xây dựng Phúc Sơn, Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn, Công ty cổ 

phần điện lạnh và xây lắp Việt Nam, Công ty Cổ phần HATECOM, Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại DL&H). 

2. Nội dung 

- Kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình thực hiện Dự án và giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc.  

3. Thời gian, địa điểm  

Từ 14 giờ 00 phút, ngày 19/3/2020 (thứ Năm), Đoàn kiểm tra thực địa tại công 

trình; sau kiểm tra, Đoàn di chuyển về phòng họp tầng 4 UBND tỉnh để làm việc.  

4. Phân công chuẩn bị 

a) Chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án, các khó khăn 

vướng mắc, kiến nghị đề xuất.  

b) Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị 

nội dung trao đổi tại buổi làm việc. 

Kính mời các đại biểu tham dư ̣hop̣ đúng thời gian và địa điểm./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, KTN, NKA1, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, VAT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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