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THÔNG BÁO 
Chương trình khảo sát thực địa dự án Khu Văn hóa-Thể thao trung tâm thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công 
tư, loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT)  

 

Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 49-CV/ĐĐ ngày 04/6/2018 về việc thẩm định Tờ trình số 66-TTr/BCS 

ngày 09/5/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng công trình Khu Văn hóa-Thể thao trung tâm thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển 

giao (BT). 

Để có cơ sở tham mưu cho Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định, 

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh 

xây dựng Chương trình khảo sát thực địa dự án Khu Văn hóa-Thể thao trung 

tâm thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN  

- Đ/c Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

Trưởng Đoàn; 

- Đ/c Trần Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Đ/c Hoàng Thị Kim Vân - Phó trưởng Ban Văn hóa- Xã Hội HĐND 

tỉnh; 

Ban Kinh tế - Ngân sách trân trọng mời đại biểu dự họp và đi thực địa:  

- Thường trực HĐND tỉnh: Đ/c Tô Hùng Khoa - Phó Chủ tịch Thường 

trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện lãnh đạo UBND Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (đề nghị 

UBND huyện Cao Lộc mời giúp); 

- Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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- Đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Hồ sơ, báo cáo bằng 

văn bản và các tài liệu có liên quan đến dự án nêu trên.  

- Các thành phần tham gia Đoàn khảo sát đi xe chung do Văn phòng 

HĐND tỉnh bố trí; tập trung tại Trụ sở HĐND tỉnh để xuất phát lúc 14 giờ 30 

ngày 07/6/2018. 

- Đoàn khảo sát thực địa Dự án Khu Văn hóa-Thể thao trung tâm thị trấn 

Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi đi thực địa, Đoàn sẽ làm việc 

tại trụ sở UBND huyện (đề nghị UBND huyện Cao Lộc bố trí giúp phòng họp). 

Ban Kinh tế - Ngân sách thông báo đến các thành phần tham gia Đoàn 

khảo sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.  

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đ/c Trần Thanh 

Nhàn, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 

ĐTCQ: 0253.812.933, DĐ: 0916.698.398 hoặc đ/c Lương Đình Linh,chuyên 

viên phòng Tổng hợp, VP HĐND tỉnh, DĐ:  0949.282.998) 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận:          
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban KTNS HĐND tỉnh; 
- Ban VH-XH HĐND tỉnh; 
- Sở KH-ĐT; 
- C,PVP HĐND tỉnh,  
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- CV (2b); 
- Lưu VT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

Triệu Quang Huy 
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