ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 194

/GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 04 tháng 5 năm 2022
GIẤY MỜI

V/v họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao thông.
UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao
thông do Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
1. Thành phần tham dự: Trân trọng kính mời
+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến;
+ Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh.
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông;
2. Thời gian: Lúc 8h00, ngày 06/5/2022
3. Địa điểm: Tại phòng họp Hiền Lương, trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị.
4. Chủ trì: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.
5. Công tác chuẩn bị: Giao các Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải, Ban
QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh) rà soát tiến độ giải ngân, tiến độ
thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, báo cáo tại buổi làm việc; đồng
thời gửi bản mềm về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00 ngày 05/5/2020.
2022.
Đề nghị các đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và tuân thủ tuyệt
đối các quy định về phòng, chống dịch Covid 19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lễ tân (c/b);
- Lưu: VT, THHằng ; KTH .
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