UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1136 /GM-SKHĐT

Điện Biên, ngày20 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Các sở: Xây Dựng, Giao thông vận tải;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Nậm Pồ;
- Ban QLDA các công trình giao thông.
Ngày 7/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ kèm theo Tờ
trình số 787/TTr-BCTGT ngày 6/8/2020 của Ban Quản lý dự án các công trình
giao thông về việc trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
đường Km45 (Na Pheo - Si Pha Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ, huyện Mường Nhé
(nay là huyện Nậm Pồ), tỉnh Điện Biên (đoạn rẽ nhánh vào trung tâm huyện Nậm
Pồ).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan
tại Văn bản số 1076/SKHĐT-CN ngày 11/8/2020. Tuy nhiên, ý kiến tham gia
của các cơ quan còn chưa thống nhất. Do đó, để có cơ sở tham mưu cho UBND
tỉnh xem xét, điều chỉnh dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý cơ
quan tham dự họp cho ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án nêu trên.
1. Thời gian: Bắt đầu 14h 00 phút, thứ 6, ngày 21/8/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 03 – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và phòng Công nghiệp;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên môn các Sở: Xây Dựng, Giao thông vận tải;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ.
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên BQLDA các công trình giao thông.
Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ công tác tham mưu trình
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị bố trí tham dự
đúng, đủ thành phần và thời gian, địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, CN.
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