
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Cao Lộc, ngày       tháng  8 năm 2020 

 
 

GIẤY MỜI: 

 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình Đưa dân ra bản Phiêng 

Háng, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. Hạng mục: Cấp điện khu dân cư; 

Đến ngày 08/02/2018, công trình đã được bàn giao giao đưa vào khai thác sử 

dụng, tuy nhiên trong quá trình lập dự toán điều chỉnh giá và hoàn thiện hồ hoàn 

công, công trình vẫn còn tồn tại một số vướng mắc. Do vậy UBND huyện kính 

mời các thành phần như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh, Xã hội -Dân tộc (Đơn vị 

chủ đầu tư); 

- Đại diện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn (Đơn vị tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Hà (Đơn vị thi công). 

2. Nội dung: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập dự toán điều 

chỉnh giá và hoàn thiện hồ hoàn công, công trình Đưa dân ra bản Phiêng Háng, xã 

Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. Hạng mục: Cấp điện khu dân cư. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2020.  

4. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

Kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

* Ghi chú:  

- Chủ đầu tư (Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) báo cáo quá 

trình triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị phương án 

giải quyết. Mời các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. 

- Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Hà báo cáo dự toán điều chỉnh tổng 

mức đầu tư xây dựng công trình. 
 

  Nơi nhận              TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
- CPVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                        

 

 

                                                                                         Đào Anh Tuấn 
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