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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Kỳ Anh, ngày 27 tháng 6 năm 2018. 
 
 

GIẤY MỜI  

Dự Lễ khởi công xây dựng Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh 

 

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Lễ khởi công 

xây dựng Trung tâm hành huyện. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

 - Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 

 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể cấp huyện;  

 - Chánh văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng ban UBND huyện; 

 - Lãnh đạo và cán bộ phụ trách có liên quan Ban quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng huyện; Lãnh đạo Hội đồng GPMB dự án Trung tâm hành chính huyện;   

 - Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Đồng; 

 - Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH xây dựng Đồng Tiến (đơn vị thi công) 

và Công ty CP tư vấn xây dựng Quảng Bình (đơn vị lập thiết kế BVTC - DT) - 

Giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện tin mời. 

 Thời gian: Từ 03 giờ 00 phút, ngày 02/7/2018 (Sáng thứ Hai). 

 Địa điểm: Tại Khu quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính huyện Kỳ 

Anh (Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, cạnh Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện). 

 Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND - UBND huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo tốt Lễ khởi công 

dự án. 

 Do điều kiện công việc nên phải bố trí ngoài giờ hành chính, kính mong 

các đại biểu thông cảm và đến tham dự Lễ đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Võ Tá Cương 
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