
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 78 /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  27  tháng 3 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình, tiến độ xây dựng công trình các tuyến đường 

giao thông xung quanh khu vực Trung tâm hành chính huyện 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra tình hình, tiến độ xây dựng công trình 

các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực Trung tâm hành chính huyện. 
 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

(Mời chủ trì); 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

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

liên quan. 

* Các đơn vị liên quan: 

- Công ty CP TVXD Thành Sen: Mời Giám đốc và chủ trì thiết kế Công 

trình; 

- Công ty CP TVXD quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh: Mời Giám đốc và tư 

vấn giám sát trưởng; 

- Công ty CP đầu tư xây dựng công trình 468 (nhà thầu thi công): Mời Giám 

đốc và Chỉ huy trưởng công trình; 

- Công ty CP xây dựng và du lịch Lam Hồng: Mời Giám đốc và Chỉ huy 

trưởng công trình. 

Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 14h00’ngày 29/3/2019 (Chiều Thứ Sáu). 

Chương trình cụ thể như sau: 

- Đúng 14h00’: Kính mời các đồng chí có mặt tại Trụ sở UBND huyện để đi 

kiểm tra các công trình. 

- Từ 15h30’: Kính mời các đồng chí làm việc tại phòng họp số 02, nhà làm 

việc cơ quan huyện. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, 

tài liệu liên quan và các điều kiện đảm bảo; nêu khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề 

xuất; liên hệ tin mời các nhà thầu nói trên tham gia đầy đủ; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin 

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu VT./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Võ Xuân Bằng 
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