UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1073/SXD-QLXD

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 5 năm 2022

V/v mời khảo sát hiện trường

Kính gửi:
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nội vụ;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tỉnh.
Thực hiện Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang nêu tại
Công văn số 476/VPUBND-ĐTXD ngày 12/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về
việc tham mưu chủ trương sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và một số
hạng mục công trình Kho lưu trữ Tỉnh.
Để có cơ sở xem xét, tham mưu UBND tỉnh, Sở Xây dựng kính mời đại diện
Quý cơ quan, đơn vị tham gia cuộc khảo sát hiện trường và trao đổi, bàn bạc các
nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 19/5/2022 (Thứ năm).
- Địa điểm: Kho lưu trữ Tỉnh.
* Công tác chuẩn bị:
- Đề nghị Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo tóm tắt sự cần thiết của việc
đầu tư xây dựng, làm rõ cơ sở xác định tổng kinh phí đầu tư (khoảng 1,8 tỷ đồng);
đồng thời, dẫn Đoàn khảo sát thực tế hạng mục công trình đề xuất sửa chữa.
- Đề nghị các Quý cơ quan hỗ trợ cho ý kiến:
+ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Tỉnh hỗ trợ cho ý kiến về
sự cần thiết, phương án và giải pháp đầu tư sửa chữa Hệ thống phòng cháy chữa
cháy của công trình.
+ Sở Tài chính hỗ trợ cho ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn
(dự kiến nguồn kinh phí sự nghiệp).
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ cho ý kiến sự phù hợp và phương án đề
xuất của Sở Nội vụ là dự kiến phân chia 02 gói thầu xây lắp riêng biệt (sửa chữa
hệ thống PCCC: khoảng 860 triệu đồng; sửa chữa hạng mục công trình Kho lưu
trữ: khoảng 940 triệu đồng).

+ Các nội dung khác có liên quan (sự cần thiết đầu tư xây dựng, quy mô
đầu tư xây dựng, xác định Chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án,…).
- Tài liệu gồm Văn bản số 476/VPUBND-ĐTXD ngày 12/5/2022 của Văn
phòng UBND tỉnh, Văn bản số 1022/SNV-TH ngày 11/5/2022 của Sở Nội vụ đính
kèm theo Thư mời này.
Rất mong đại diện Quý cơ quan, đơn vị đến tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở XD;
- Lưu: VT, QLXD, tmt.
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