
   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:  11  /GM- SKH-TĐ                Quảng Trị, ngày  03  tháng 02 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

V/v mời họp bàn nội dung liên quan đến đề xuất đầu tư dự án:  

Hệ thống cấp nước tập trung tại huyện đảo Cồn Cỏ. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 5816/UBND-NC ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước 

tập trung tại huyện đảo Cồn Cỏ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp bàn nội 

dung liên quan đến đề xuất đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại huyện 

đảo Cồn Cỏ. 

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, Xây dựng, Khoa học-Công nghệ, Tài 

nguyên-Môi trường.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện đảo Cồn Cỏ. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 06/02/2020 (thứ 5). 

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 Nguyễn Huy, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND huyện đảo Cồn Cỏ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để báo 

cáo trong buổi họp. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đi đúng thành phần và thời gian để buổi họp đạt 

kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận:        TL. GIÁM ĐỐC  

- Như thành phần mời;             CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Q.GĐ Sở-Nguyễn Huy; 

- Các phòng: TH, TĐ (tham gia); 

- Văn phòng Sở (để xếp lịch); 

- Lưu: VT. 
 

 

                     Lê Quang Tường 
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