UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG

Số: 135/GM-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2020

GIẤY MỜI
Về việc xem xét nội dung dự thảo Quy định về quản lý và thực hiện dự án
đầu tư Khu dân cư, Khu đô thị mới theo hình thức đấu thầu lựa chọn Nhà
đầu tư dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Kính gửi:
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Tư pháp;
- UBND Thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3770/VP-KT ngày 16/9/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc xây dựng quyết định của UBND tỉnh Quy định một số nội
dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, Khu đô thị mới
không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn
nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, theo đó trích dẫn: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của
UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây
dựng khu dân cư, khu đô thị mới không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thông
qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo
đúng trình tự, thủ tục quy định; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét trong quý
IV năm 2020”;
Để có cơ sở xem xét, đề xuất tham mưu UBND tỉnh về nội dung ban hành
văn bản quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư các Khu dân cư, Khu đô
thị mới theo hình thức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư dự án sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ
quan liên quan đến dự họp.
1. Nội dung: Xem xét, lấy ý kiến nội dung văn bản dự thảo Quy định về
quản lý và thực hiện các dự án đầu tư Khu dân cư, Khu đô thị mới theo hình
thức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng; Phòng QHKT&PTĐT;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên
và Môi trường; Tư pháp.
- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố.
- Tổ soạn thảo quy định theo Quyết định số 284/QĐ-SXD ngày
01/10/2020.
3. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27 /11/2020 (thứ sáu).

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Sở Xây dựng số 193, đường Lê
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Để cuộc họp có kết quả cao đề nghị:
- Các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến về lĩnh vực
ngành quản lý.
Kính mời các đại biểu dự họp đúng thành phần và thời gian trên./.
(Gửi kèm Văn bản số 3770/VP-KTN ngày 16/9/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh Lạng Sơn và các tài liệu khác có liên quan)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- QĐ số: 284/QĐ-SXD;
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.
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