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GIẤY MỜI 

 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC 
       Địa chỉ: Số 03, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 

 

Ngày 26/9/2019, Sở Tài chính có văn bản số 1917/STC-QLG&CS gửi 

Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC về việc yêu cầu 

thẩm định giá tài sản; Ngày 04/10/2019 Sở Tài chính đã ký Hợp đồng thẩm định 

giá số 10011/2019/HĐ-VVFC/BAN6 với Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam VVFC. 

Ngày 31/10/2019,  Hội đồng thẩm định giá thiết bị cho các trạm thu phí Dự 

án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) tổ 

chức họp thông qua kết quả thẩm định về danh mục, giá thiết bị cho các trạm thu 

phí. 

Để nội dung thẩm định đạt kết quả tốt, Sở Tài chính trân trọng kính mời: 

Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp dự họp và báo cáo thuyết minh về nội dung thẩm 

định danh mục, giá thiết bị cho các trạm thu phí Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao 

tốc Bắc Giang- Lạng Sơn (Dự án thành phần 1).  

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 (Thứ năm); tại phòng 

họp tầng III, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Kính mời Công ty sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung công việc để dự 

họp đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 

   

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                               
- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở;   

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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