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Quảng Trị, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

  

GIẤY MỜI 

Về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  

thuộc nguồn vốn nhà nước 

 

                          Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông – Vận tải; 

- Sở Công Thương; 

- Ban Quản lý DA ĐTXD và PT quỹ đất huyện Triệu Phong. 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tổ chức thẩm tra quyết 

toán công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã Triệu 

Thượng, Triệu Giang, Triệu Long, huyện Triệu Phong (giai đoạn 1) do UBND 

huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư: 

Thành phần mời: 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Sở Xây dựng. 

- Đại diện Sở Giao thông – Vận tải  

- Đại diện Sở Công Thương  

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong. 

Thời gian: Bắt đầu từ  8 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2021. 

Địa điểm: Phòng họp 401 - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

         Đề nghị quý cơ quan cử thành viên tham gia đúng thời gian để khỏi trở 

ngại công việc chung./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu VT, ĐT. 

  TL. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Lê Trung Kiên 
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