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GIẤY MỜI 

Họp xem xét tình hình thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại một 

số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh 

 
   

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tình hình thực hiện, tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc tại 04 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

1. Dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 

Lạng Sơn 

a) Thành phần 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần 

Thương mại Long Thịnh. 

 b) Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ ngày 23/9/2021 (thứ Năm). 

2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông 

thôn xã Hữu Khánh 

a) Thành phần 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình. 

- Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn. 

 b) Thời gian: sau nội dung 1. 

3. Dự án cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã 

Lục Thôn (nay là thị trấn Lộc Bình) 

a) Thành phần 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND 

huyện Lộc Bình. 

- Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang. 
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 b) Thời gian: sau nội dung 2. 

4. Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành 

a) Thành phần 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện 

Cao Lộc. 

- Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn. 

 b) Thời gian: sau nội dung 3. 

5. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1, tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

6. Phân công chuẩn bị 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo tại Công văn 

số 3859/VP-KT ngày 13/9/2021 in đủ số lượng tài liệu phục vụ họp, báo cáo tại 

cuộc họp. 

2. Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp 

(tài liệu họp gửi kèm theo Giấy mời). 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, HC-QT, THCB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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