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GIẤY MỜI
Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung
trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và dự án Cải tạo,
sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn
Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2021, UBND tỉnh tổ chức kiểm
tra tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và dự án Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt
sĩ thành phố Lạng Sơn như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chủ trì.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; UBND huyện Cao Lộc, UBND thành
phố Lạng Sơn.
- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban, đơn
vị liên quan (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời).
- Đại diện các nhà thầu (xây lắp, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý
dự án, kiểm định chất lượng...) có liên quan đến từng dự án (do Sở Lao động Thương binh và Xã hội mời).
2. Thời gian, địa điểm
Bắt đầu từ: 8h00 phút ngày 05/3/2021 (thứ Sáu): các thành phần có mặt
tại thực địa để kiểm tra dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai
nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, sau đó tiếp tục đi kiểm tra dự án Cải tạo, sửa chữa
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn. Họp kết luận buổi kiểm tra tại phòng họp
tầng 3 UBND tỉnh.
3. Nội dung làm việc
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và dự án Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt
sĩ thành phố Lạng Sơn.
4. Phân công thực hiện
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về tình hình
triển khai thực hiện 02 dự án trên, gửi báo cáo cho các thành phần của Đoàn
kiểm tra trước ngày 04/3/2021; mời các phòng, ban, đơn vị, nhà thầu liên quan
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dự làm việc.
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
- Bố trí phương tiện:
+ Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);
+ Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phóng viên Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đi xe Sở Tài chính;
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế, phóng viên Cổng thông
tin điện tử tỉnh đi xe Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Các thành phần khác chủ động phương tiện tham dự.
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 PTTH tỉnh (cử PV đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, KGVX, HC-QT,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).
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