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Số:            /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án về phát triển lâm nghiệp và dự án kè bờ sông Bản Thín 

 

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A; chương trình, dự án nhóm B sử dụng 

vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp thẩm 

định các nội dung sau: 

 I. Nội dung 1: Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trình). 

1. Thành phần dự họp 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định dự án đầu tư công của tỉnh theo 

Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020, gồm: 

+ Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài 

chính.  

+ Chủ tịch UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

2. Thời gian: từ 08 giờ, ngày 06/10/2020 (thứ Ba). 

II. Nội dung 2: Thẩm định Báo cáo đề xuất đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ 

sông Bản Thín xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình từ mốc 1241 đến 1244, tỉnh Lạng Sơn 

(Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trình).  

 1. Thành phần dự họp 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định - Chủ trì. 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định dự án đầu tư công của tỉnh theo 

Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020, gồm: 
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+ Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc phụ trách 

Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

+ Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình. 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (đơn vị lập báo cáo đề xuất dự án). 

2. Thời gian: dự kiến bắt đầu từ 9h30, ngày 06/10/2020 (sau khi kết thúc 

nội dung 1). 

III. Địa điểm: tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

IV. Phân công chuẩn bị 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng) chủ động gửi 

tài liệu, hồ sơ liên quan đến các thành viên, thành phần dự họp thẩm định để 

nghiên cứu, cho ý kiến; chuẩn bị báo cáo tóm tắt ý kiến thẩm định đề xuất dự án 

và các tài liệu liên quan gửi Văn phòng UBND tỉnh (03 bộ) chậm nhất trong 

buổi sáng ngày 05/10/2020 để báo cáo lãnh đạo.  

Thực hiện các nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng quy định tại Quyết 

định số 324/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh: cử công 

chức làm thư ký Hội đồng, kết thúc cuộc họp hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định theo 

quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị lập báo cáo đề xuất) 

chuẩn bị báo cáo tóm tắt, nội dung dự án và các tài liệu hồ sơ dự án liên quan báo 

cáo tại cuộc họp. 

3. Các thành viên, thành phần mời họp chủ động nghiên cứu cho ý kiến 

thẩm định theo quy định./. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như thành phần mời; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - C, PCVP UBND tỉnh,  

   các phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

 - Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Trọng Quỳnh 
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