BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Dự án Giảm nghèo các tỉnh
miền núi phía Bắc giai đoạn 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Số: 04 /NMPRP2-AF-CPO
V/v Kế hoạch làm việc của
đoàn kiểm tra sau của WB

Kính gửi:
- Ban quản lý dự án Giảm nghèo các tỉnh Sơn La, Lai
Châu và Điện Biên
Theo thư điện tử ngày 11/01/2016 của Ngân hàng Thế giới, Ban Điều
phối DATW xin thông báo kế hoạch kiểm tra sau các gói thầu thuộc các THP1.1
và HP4 trao thầu từ ngày 01/01 đến ngày 15/12/2015 do Thanh tra Bộ KH&ĐT
thực hiện tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La như sau:
1. Thành phần đoàn:
- Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng phòng Thanh tra 2 – Thanh tra Bộ
KH&ĐT (Trưởng đoàn)
-

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thanh tra Bộ KH&ĐT

-

Ông Trần Minh Đức – Thanh tra Bộ KH&ĐT

-

Ông Đặng Đức Hưởng – Thanh tra Bộ KH&ĐT

2. Kế hoạch làm việc cụ thể:
- Ông Lê Toàn Thắng, chuyên gia đấu thầu của WB sẽ tham gia đoàn
trong ngày đầu tiên. Vì vậy, theo đề nghị của WB, chiều ngày 19 hoặc sáng
ngày 20/01/2016, đoàn công tác sẽ trao đổi nhanh với Lãnh đạo Ban QLDA tỉnh
Sơn La và tỉnh Điện Biên trước khi tiến hành làm việc chi tiết (thời gian cụ thể
sẽ được thông báo đến 2 tỉnh sau).
- Ngày 20-22/01/2016: Làm việc với Ban QLDA tỉnh và các huyện có liên
quan của tỉnh Sơn La;
- Ngày 23/01/2016: Làm việc với Ban QLDA tỉnh Lai Châu;
- Ngày 25-26/01/2016: Làm việc với Ban QLDA tỉnh và các huyện có liên
quan của tỉnh Điện Biên.
3. Địa điểm làm việc: Tại văn phòng Ban QLDA tỉnh Điện Biên
4. Các vấn đề khác có liên quan:
- Ban Điều phối DATW xin gửi kèm danh sách các hợp đồng được chọn
mẫu kiểm tra để Ban QLDA các tỉnh biết thông tin và thông báo đến Ban QLDA
các huyện có liên quan;
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- Ban QLDA tỉnh/huyện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đoàn làm việc, bao
gồm tất cả các nội dung, từ khâu trình phê duyệt đấu thầu đến các hồ sơ liên
quan đến thực hiện hợp đồng.
- Ban QLDA tỉnh Điện Biên: bố trí địa điểm làm việc một cách phù hợp
và hỗ trợ các công tác hậu cần cần thiết trong thời gian đoàn làm việc.
Ban Điều phối DATW xin thông báo và đề nghị các Ban QLDA các tỉnh
bố trí làm việc với đoàn kiểm tra sau của WB đúng kế hoạch quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA Lào Cai, Yên Bái,
Hòa Bình (để biết thông tin);
- Lưu: VPDA.
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