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GIẤY MỜI
Kiể m tra tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước
thải thành phố Lạng Sơn; dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, giai đoạn 3
và dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III
Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn; dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng,
giai đoạn 3 và dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, các phòng, ban liên quan; UBND
phường Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thanh (tham dự kiểm tra các dự án trên
địa bàn phường);
- Các chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu
tư và Xây dựng Phú Lộc (tham dự kiểm tra các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư).
2. Thời gian, địa điểm
Bắt đầu từ 8 giờ ngày 27/01/2021 (thứ Tư): các thành phần tập trung tại
Trụ sở UBND tỉnh để đi kiểm tra thực tế các dự án theo thứ tự tại Giấy mời; kết
luận các vấn đề trực tiếp tại hiện trường.
3. Phân công chuẩn bị
a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự án Kè sông
Kỳ Cùng, giai đoạn 3; kiến nghị, đề xuất có liên quan.
b) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tóm tắt
tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố
Lạng Sơn; đề xuất địa điểm, lịch trình kiểm tra hiện trường thi công một số gói
thầu (đã thi công, đang thi công và chuẩn bị thi công).
c) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và Công ty cổ phần Tập
đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả, tiến độ thực
hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, đề xuấ t, kiến nghị.
d) UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo những vấn đề liên quan tới các dự
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án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.
đ) Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
(Các cơ quan, đơn vị chủ động sao in đủ số lượng tài liệu đảm bảo phục
vụ họp).
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, HC-QT, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).
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