
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  68 /GM-SKH          Quảng Trị, ngày 24  tháng 12 năm 2020 
      
 

GIẤY MỜI 

Về việc ký kết hợp đồng gói thầu QT03 - Xây dựng Đường giao thông kết 

nối cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và 

khu vực trung tâm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án Hạ tầng 

cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) 

--- 
 

Để chuẩn bị cho việc triển khai Hợp đồng xây lắp gói thầu QT03 - Xây 

dựng Đường giao thông kết nối cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện 

Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng 

Trị thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức phiên đàm phán hợp đồng nhằm thống nhất một số nội 

dung quan trọng liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Vậy, trân trọng 

kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Quảng Trị: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn; 

- Đại diện Ban QLDA Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng 

Trị: Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn; 

- Đại diện Nhà thầu: Đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Khánh Minh và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam. 

2. Thời gian: 14h30ph ngày 25/12/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp 501, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, số 

128 Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

4. Chủ trì: Ông Trương Chí Trung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Trị. 

Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu VT, KTN. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Quang Tường 
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