
   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: 51 /GM-SKH-KGVX            Quảng Trị, ngày 17 tháng 11 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

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

Dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường 

dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh 
  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2179/TTr-SGDĐT ngày 

12/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng 

cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh, 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH2014 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án với các nội dung chủ yếu như sau:  

I. Thành phần kính mời tham dự: 

- Đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh. 

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

- Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ. 

- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh. 

II. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 20/11/2020 (Thứ sáu). 

III. Địa điểm: Tại phòng họp 201- Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 128 đường 

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

IV. Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Huy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

* Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu để báo cáo trước Hội nghị. 

Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đi đúng thành phần và thời gian để Hội 

nghị đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;     

- Giám đốc Sở (để b/c);        

- P.Giám đốc Sở - Nguyễn Huy; 

- Văn phòng Sở (để xếp lịch); 

- Lưu: VT, TH, KGVX. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Huy 
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