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Số:         /GM-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán hoàn thành  

dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh  

 

Để khẩn trương thực hiện các công việc lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn 

thành theo kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp xem xét tiến độ hoàn 

thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng 

UBND tỉnh với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Chuyên viên Phòng Kinh tế, lãnh đạo Nhà khách A1 - Văn phòng UBND 

tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án: Công ty CP tư vấn 

thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng - Chi nhánh Lạng Sơn (Tư vấn QLDA); 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà 

Nội;  

- Đại diện lãnh đạo, chủ nhiệm thiết kế, cán bộ lập dự toán: Công ty TNHH 

MTV Minh Bảo; 

- Đại diện lãnh đạo và Trưởng tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn xây dựng 

Trung Sơn (Tư vấn giám sát); 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật: Trung tâm kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng (Tư vấn kiểm định chất lượng công trình); 

- Đại diện lãnh đạo và chỉ huy trưởng công trình: Công ty TNHH xây dựng 

Phúc Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng Thành Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo và chỉ huy trưởng công trình Công ty Cổ phần điện lạnh 

và xây lắp Việt Nam (thi công gói hệ thống điều hòa); 

- Đại diện lãnh đạo và chỉ huy trưởng công trình: Công ty Cổ phần 

HATECOM (thi công gói hệ thống điện nhẹ); 

- Đại diện lãnh đạo và chỉ huy trưởng công trình: Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại DL&H (thi công gói hệ thống PCCC); 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung 

Linh (thi công Trạm biến áp và máy phát điện). 

2. Nội dung làm việc 

Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện của toàn bộ dự án, công tác kiểm tra 



nghiệm thu công trình, lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.  

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/10/2022 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Tư vấn quản lý dự án chuẩn bị báo cáo chung tình hình thực hiện các công 

việc: kiểm tra nghiệm thu công trình, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, các khó 

khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quyết toán 

dự án. 

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội báo cáo kiểm 

toán độc lập về quyết toán dự án hoàn thành dự án, đề xuất giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc (nếu có). 

- Các Nhà thầu thi công báo cáo tình hình lập hồ sơ quyết toán các gói thầu do 

mình đảm nhận, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị. 

- Tư vấn giám sát báo cáo về công tác nghiệm thu, hồ sơ quản lý chất lượng, 

hồ sơ quyết toán các gói thầu. 

- Tư vấn kiểm định chất lượng công trình báo cáo công tác kiểm định các 

gói thầu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

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

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KT, NKA1, HC-QT; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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