UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số 1342 /GM-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 23 tháng 9 năm 2020
GIẤY MỜI

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Điện Biên;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1753/TTr-BCH ngày
19/8/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, về việc thẩm định Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt doanh trại dBB1/Bộ CHQS tỉnh
Điện Biên cùng các tài liệu liên quan; để đảm bảo có đủ cơ sở thẩm định, tham
mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Sở Kế
hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý cơ quan tham gia kiểm tra thực địa và
dự họp với chương trình cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: ½ ngày, ngày 25/9/2020.
- 7 giời 30 phút - 9 giời 30 phút: Đoàn xuất phát từ Trụ sở Sở Kế hoạch
và Đầu tư đi kiểm tra thực địa nơi dự kiến đầu tư xây dựng công trình (tại Xã
Núa Ngam, huyện Điện Biên).
- 9 giời 30 phút - 11 giời: Đoàn họp, thảo luận và thống nhất các nội dung
của dự án sau khi kiểm tra thực địa (tại Doanh trại dBB1/Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Điện Biên).
2. Thành phần
Đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên (Đơn vị được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư), UBND huyện Điện Biên: Mỗi đơn vị 01 đồng chí lãnh
đạo và 01 chuyên viên.
3. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và điều kiện làm việc
- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chuẩn bị các nội dung sau:
Hồ sơ dự án; hoàn thiện, giải trình các nội dung trên cơ sở các ý kiến tham gia
thẩm định của các đơn vị liên quan; tổng hợp báo cáo những nội dung còn tồn
tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư của dự án; bố trí chỗ làm việc để Đoàn công tác tổ chức họp,
thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan của dự án sau khi kiểm tra thực
địa.

- Phương tiện đi lại: Các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra thực địa chủ
động phương tiện đi lại1.
Rất mong nhận được sự phối hợp của các Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TH.
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