
 

GIẤY MỜI 

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

cân đối vốn: Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - 

Nguyễn Đình Chiểu); Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa 

Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện quy định Luật Đầu tư công 2019 và 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 trân trọng kính mời các thành viên dự họp. 

I. Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - 

Nguyễn Đình Chiểu) 

1. Thành phần dự họp: 

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

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

- 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: Tài 

chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (đơn vị lập báo cáo đề xuất). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 19/5/2021 (thứ Tư).  

3. Nội dung: Họp thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn 

Đình Chiểu). 

II. Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

1. Thành phần dự họp: 

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

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /GM-HĐTĐ Lạng Sơn, ngày       tháng 5  năm 2021 



2 

 

 

 

- 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: Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (đơn vị lập báo cáo đề xuất). 

2. Thời gian: sau khi kết thúc nội dung I.  

3. Nội dung: Họp thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

IV. Phân công chuẩn bị 

- Đơn vị lập báo cáo đề xuất dự án: chuẩn bị báo cáo tóm tắt các nội dung 

chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định, trình chiếu 

phục vụ cuộc họp thẩm định; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tóm tắt thẩm định đề xuất dự án; 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định căn cứ chức năng nhiệm vụ của 

ngành, đơn vị chuẩn bị ý kiến tham gia;  

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp. 

(Hồ sơ dự án đã gửi kèm theo Công văn: Số 321/SKHĐT-QLĐTC ngày 

01/3/2021 và số 704/SKHĐT-QLĐTC ngày 05/5/2021). 

Trân trọng kính mời các các đồng chí dự họp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

  - CPVP UBND tỉnh, các phòng: 

THNC, HC-QT, TTTHCB;  

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Lương Trọng Quỳnh 
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