ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ NH QUẢNG TRI ̣
Số: 377

/GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Quảng Tri ̣, ngày 05 tháng 10 năm 2021

GIẤY MỜI
Ho ̣p phiên toàn thể UBND tỉnh để xem xét chấp thuận chủ trương
đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm
điện khí LNG Hải Lăng; một số nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Ho ̣p phiên toàn thể UBND tỉnh để xem xét
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự
án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng; một số nội dung liên quan đến Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
1. Thành phần: Trân trọng kính mời
- Chủ tich,
̣ các Phó Chủ tich
̣ UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh;
- Giám đố c Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng;
- Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tin̉ h;
2. Thời gian: Buổi chiều, bắ t đầ u từ 15h00 ngày 06/10/2021.
3. Điạ điể m: Hội trường UBND tỉnh.
4. Chủ trì: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ghi chú:
- BQL Khu kinh tế tỉnh; BQL dự án các công trình giao thông tỉnh chủ trì,
phối hợp với VP UBND tỉnh chuyển tài liệu các tài liệu cho các đại biểu dự họp.
- Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Quản tri ̣ - Tài vu ̣ triển khai thực hiện
các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.
Nơi nhận:
- Như thành phầ n mời;
- P. Tổ chức - Hành chính;
- P. Quản tri ̣- Tài vu ̣, Lễ tân;
- Lưu VT, TH(U).
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