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GIẤY MỜI 

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

 
  

Thực hiện Công văn số 2293/UBND-CN ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 

nguồn vốn NSĐP trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình số: 1179, 1188, 

1206/TTr-GDĐT ngày 14/6/2021 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư các dự án:  

- Trường THCS&THPT Bến Hải, HM: Nhà đa chức năng 

- Trường THPT Vĩnh Linh, HM: Nhà đa chức năng và hạng mục phụ trợ 

- Trường THCS&THPT Bến Quan, HM: Nhà đa chức năng 

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

trương đầu tư các dự án. 

* Kính mời: 

- Đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh. 

- 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: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo (đơn 
vị lập BCĐXCTĐT). 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh. 

- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh. 

- Lãnh đạo các Trường:  Trường THCS&THPT Bến Hải, Trường THPT Vĩnh 

Linh và Trường THCS&THPT Bến Quan. 

tham dự Hội nghị thẩm định. 

* Thời gian: bắt đầu từ 14h00’ ngày 25/6/2021 (Thứ Sáu). 

* 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). 
* Chủ trì Hội nghị: ông Phạm Văn Nghiệm, 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). 

Do tính chất cấp bách của công việc, rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan 

tâm phối hợp để Hội nghị đạt kết quả tốt./.   

       
Nơi nhận:       
- Như thành phần mời;   

- Giám đốc Sở (b/c);    

- P.Giám đốc Sở - Phạm Văn Nghiệm;  

- Văn phòng Sở (để xếp lịch); 

- Phòng TH-QH; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Nghiệm 
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