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GIẤY MỜI  

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

và Xây dựng; 

- UBND huyện Mường Ảng. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án kè chống sạt lở suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng tại Tờ 

trình số 371/TTr-BQLDA ngày 3/8/2020 của Ban Quản lý dự án các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Kèm theo hồ sơ các dự án. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 396/UBND-

NN ngày 23/2/2016 về việc yêu cầu kiểm tra thực địa các công trình trước khi 

tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trân trọng kính mời các quý cơ quan tham gia Đoàn đi kiểm tra thực địa, thống 

nhất nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở trên địa 

bàn huyện Mường Ảng. 

1. Thành phần tham gia:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: 01đồng chí lãnh đạo phòng và chuyên viên 

phòng NN&PTNT. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:  01đồng chí lãnh đạo và chuyên 

viên. 

- Sở Xây dựng đề nghị: 01đồng chí lãnh đạo và chuyên viên. 

- UBND huyện Mường Ảng đề nghị: 01 đồng chí lãnh đạo và các đơn vị 

liên quan. 

2. Thời gian và địa điểm Dự án Kè suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng:  

- Thời gian  15 giờ chiều thứ 6 ngày 4/9/2020 đề nghị Sở Nông nghiệp và 

PTNT và Sở Xây dựng tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đi huyện Mường 

Ảng. 

- Đến 16 giờ cùng ngày có mặt tại UBND huyện Mường Ảng để cùng 

đoàn đi kiểm tra dự án Kè suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng. 

3. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và liên quan: 

UBND huyện Mường Ảng đề nghị chủ động chuẩn bị hồ sơ tài liệu và 

mời tổ chức liên quan được hưởng lợi từ dự án để làm việc với Đoàn, các thành 

viên tham gia đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại, cần trao đổi xin liên hệ 



đ/c Nguyễn Trường Trung, chuyên viên phòng NN&PTNT - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư - ĐT: 0943.318.868. 

 

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

quan./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; NN. 
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                  Lê Văn Biên 
 


		bienlv.skhdt@dienbien.gov.vn
	2020-08-27T14:04:27+0700


		2020-08-27T14:43:58+0700


		2020-08-27T14:44:21+0700


		skhdt@dienbien.gov.vn
	2020-08-27T14:45:26+0700




