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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:             /GM-SKHĐT  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày        tháng 6 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Kính gửi:  - Các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và 

PTNT; Xây Dựng;  

- UBND các huyện Mường Nhé, Mường Chà, 

Nậm Pồ; 

- Ban QLDA các công trình giao thông. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được các Tờ trình của Ban QLDACT Giao 

thông và UBND huyện Mường Nhé v/v Trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án (có danh sách các dự án kèm theo). 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các 

dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý cơ quan tham dự kiểm tra 

thực địa, thống nhất về các nội dung Báo cáo ĐXCTĐT của các dự án. 

1. Thành phần: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Công 

nghiệp và Thương mại. 

- Các sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Xây Dựng: Kính mời 

đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn 

- UBND các huyện: Mường Nhé; Mường Chà; Nậm Pồ: Kính mời đại diện 

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

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h30 ngày 23/6/2021 (thứ tư) 

- Địa điểm: Tại thực địa của các dự án. 

3. Nội dung chuẩn bị: 

- Đề nghị đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Ban 

QLDACCT Giao thông, UBND huyện Mường Nhé) chuẩn bị nội dung, tài liệu 

liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra thực địa dự án, trong đó đề nghị báo cáo 

cụ thể về hiện trạng dân cư khu vực tuyến đi qua. 

- Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại, cần 

trao đổi xin liên hệ phòng Công nghiệp và Thương mại, số điện thoại: 

0215.3824.031. 

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM DỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Thắng 
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DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐI KIỂM TRA THỰC ĐỊA  

(Kèm theo Giấy mời  số         /GM - SKHĐT ngày       /6/2021 của Sở KH&ĐT) 

TT Tờ trình Tên Dự án 
Địa điểm 

Đơn vị lập Báo cáo ĐXCTĐT 

1 
Tờ trình số 506/TTr-BCTGT ngày 

14/6/2021  

Nâng cấp đường giao thông Quốc lộ 6 - bản 

Xá Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường 

Chà 

Huyện Mường Chà 
Ban QLDA các công trình 

Giao thông. 

2 
Tờ trình số 513/TTR-BCTGT ngày 

16/6/2021 

Cầu Nà Khoa, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên. 
Huyện Nậm Pồ 

Ban QLDA các công trình 

Giao thông. 

3 
Tờ trình số 516/TTr-BCTGT ngày 

16/6/2021 

Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - 

Pa Ma - Lò San Chái, huyện Mường Nhé 
Huyện Mường Nhé 

Ban QLDA các công trình 

Giao thông. 

4 
Tờ trình số 1070/TTr-UBND ngày 

15/6/2021 

Cầu bê tông qua ngã ba suối dưới bản Sen 

Thượng, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé 
Huyện Mường Nhé UBND huyện Mường nhé. 
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