
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

     Số: 21 /GM- SKH-KTN                Quảng Trị, ngày 08  tháng 4 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

V/v mời hội nghị thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1194/UBND-NN 

ngày 06/4/2021 về việc tham gia ý kiến Chủ trương đầu tư dự án đập dâng Bến 

Than, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định nội bộ Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị. 

1. Thành phần mời tham dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải.  

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Quảng Trị.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh. 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Quảng Trị. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h 00’ ngày 12/4/2021. 

3. Địa điểm: Tại phòng 201 – Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 128 đường 

Hoàng Diệu, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

4. Chủ trì: Ông Phạm Văn Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để báo cáo 

trước Hội nghị. 

Kính đề nghị các đơn vị đi đúng thành phần và thời gian để Hội nghị đạt 

kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận:         TL. GIÁM ĐỐC  

- Như thành phần mời;            CHÁNH VĂN PHÒNG 

- PGĐ Sở-Phạm Văn Nghiệm; 

- Văn phòng Sở (để xếp lịch); 

- Lưu: VT, KTN.        
 

 

 

                              Lê Quang Tường 
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