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         Kỳ Anh, ngày 03 tháng 7 năm 2018. 
 
 

GIẤY MỜI  

Kiểm tra tiến độ, kết quả xây dựng  

các công trình, dự án trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2018 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân 

dân huyện kính mời các đồng chí tham gia đoàn kiểm tra các công trình dự án: 

Đường cứu hộ công trình thủy lợi hồ chưa nước Rào Trổ và phát triển vùng 

Thượng – Tây; Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ; Dự án Nâng cấp tuyến đường 

ĐH.141 (đoạn QL1 đến Cầu Ải) xã Kỳ Khang như sau: 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

 - Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; 

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

Ủy ban MTTQ huyện;  

 - Chánh văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

 - Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; 

 - Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện và cán bộ phụ 

trách có liên quan;   

 - Giám đốc các đơn vị: Tư vấn thiết kế; Giám sát; Thi công các công trình, 

dự án nêu trên (Giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện tin mời); 

 - Phóng viên Đài TT - TH huyện tham dự và đưa tin. 

 Thời gian, lộ trình đi kiểm tra:  

 Đúng 14 giờ 30 phút, ngày 06/7/2018, kính mời các đồng chí tập trung tại 

Cơ quan để đi xe chung. 

 Giao: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện xây dựng lộ trình để 

đi kiểm tra thực tế phù hợp; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ có liên quan và điều kiện 
phục vụ kiểm tra. 

 Kính mời các đồng chí tham gia đoàn kiểm tra đúng thời gian quy định./. 
 

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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