
 

 

 

GIẤY MỜI 

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

khả năng cân đối vốn một số Dự án nhóm B 

 

Thực hiện quy định Luật Đầu tư công 2019; 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. Thành phần  

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

đồng thẩm định - Chủ trì. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng). 

- 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, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, đơn 

vị lập đề xuất dự án: chi tiết dự họp từng dự án theo Biểu kèm theo. 

- Phó Giám đốc Sở, Phòng QLĐTC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

II. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27/10/2021 (thứ Tư);  

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

cân đối vốn 03 dự án nhóm B (Chi tiết dự họp từng dự án tại Biểu kèm theo). 

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

V. Giao nhiệm vụ 

- Các cơ quan, 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 họp thẩm định. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định. 

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

đơn vị chuẩn bị ý kiến tham gia.  

(Hồ sơ dự án đã gửi kèm theo các Công văn lấy ý kiến thẩm định: Số  

1740/SKHĐT-QLĐTC ngày 07/10/2021; số 1798/SKHĐT-QLĐTC ngày 15/10/2021; 

số 1817/SKHĐT-QLĐTC ngày 20/10/2021). 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

  - C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

THNC, HC-QT, TTTHCB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Lương Trọng Quỳnh 

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 10 năm 2021 



2 

 

 

 

 



 

 

BIỂU LỊCH HỌP THẨM ĐỊNH NGÀY 27/10/2021 

(Kèm theo Giấy mời số:       /GM-HĐTĐ ngày      /10/2021 của Hội đồng thẩm định) 

 

Thời gian Tên dự án Thành phần dự họp 

Từ 08 giờ 00 phút ngày     

27/10/2021 (thứ Tư). 

Mở rộng đường vận 

chuyển hàng hóa chuyên 

dụng tại khu vực mốc 

1119-1120 cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc. 

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

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng); 

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Công Thương; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; 

- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (đơn vị 

lập đề xuất); 

 - Phó Giám đốc Sở, Phòng QLĐTC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sau khi kết thúc nội 

dung 1, dự kiến thời 

gian từ 09 giờ 00 phút  

ngày 27/10/2021. 

Đường Lý Thái Tổ kéo 

dài và khu dân cư, tái 

định cư thành phố Lạng 

Sơn 

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

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng); 

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông vận tải; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (đơn vị lập đề xuất); 

- Phó Giám đốc Sở, Phòng QLĐTC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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Thời gian Tên dự án Thành phần dự họp 

Sau khi kết thúc nội 

dung 2, dự kiến thời 

gian từ 10 giờ 00 phút  

ngày 27/10/2021. 

Khu liên hợp thể thao 

thành phố Lạng Sơn 

(Hạng mục: Sân vận 

động trung tâm và nhà thi 

đấu đa năng) 

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

đồng thẩm định: Chủ trì. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng); 

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (đơn vị lập đề xuất); 

- Phó Giám đốc Sở, Phòng QLĐTC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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