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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: 

 

 

  

 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Sở Xây dựng; 

- UBND Thành phố Điện Biên Phủ;  

- UBND huyện Điện Biên; 

- Công ty TNHH Quản lý thuỷ nông Điện Biên; 

- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông; 

- Ban QLDA các công trình Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn. 

  

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 50/TTr-BQLDA ngày 

09/2/2022 của Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc đề xuất sử dụng dự phòng vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để điều chỉnh bổ sung cho dự án Thuỷ 

lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, kèm theo hồ sơ dự án.  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương điều 

chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 

trọng kính mời quý cơ quan tham gia đoàn kiểm tra thực địa điều chỉnh, bổ sung 

dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện 

Điện Biên, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

- Thời gian: 1/2 ngày; 14h 00 thứ ba, ngày 08/3/2022 tập trung tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để đi kiểm tra. 

- Dự kiến 14h30 cùng ngày có mặt tại nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu, 

xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để thực hiện kiểm tra thực địa tuyến kênh công 

trình Thủy lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.   

2. Thành phần tham gia: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đ/c Vũ Lệnh Nghị - Phó Giám đốc Sở Trưởng 

đoàn và chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Kính mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng và 

chuyên viên. 

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kính mời đại 



diện lãnh đạo sở và chuyên viên phòng chuyên môn. 

- UBND thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên: Kính mời đại diện 

Lãnh đạo UBND thành phố, huyện và các phòng ban có liên quan. 

- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông: Kính mời đại diện Lãnh 

đạo Ban và các phòng ban có liên quan. 

- Công ty TNHH quản lý thuỷ nông Điện Biên: Kính mời đại diện lãnh 

đạo công ty và phòng chuyên môn.  

- Đại diện chủ đầu tư: Lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn và chuyên viên các phòng có liên quan. 

3. Nội dung và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan: 

Để công tác kiểm tra thực địa dự án Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh 

Nưa, huyện Điện Biên đạt kết quả, cơ quan chủ trì đề nghị: 

- Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Đại diện chủ đầu tư công trình) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để làm 

việc với Đoàn. 

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông: Chuẩn bị tài 

liệu, cung cấp thông tin về quy hoạch Phân khu 1, 2, 3, đặc biệt là Phân khu 1 và  

quy hoạch chi tiết (1/500) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Thanh Minh 

- đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên.  

(Thông tin cần trao đổi xin liên hệ đ/c Nguyễn Trường Trung, Phó 

Trưởng phòng NN&PTNT - Sở Kế hoạch và Đầu tư - ĐT: 0943.318.868). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý 

cơ quan, đơn vị. Trân trọng cảm ơn./.     

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh b/c; 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, NN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  Vũ Lệnh Nghị 
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