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GIẤY MỜI 

 

 Kính gửi: - Các sở: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- UBND huyện Tuần Giáo. 

Nhận được Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn NSTW, để có cơ sở tham mưu cho 

UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời quý cơ quan tham gia kiểm tra thực 

địa dự án: Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – 

Phảng Củ, huyện Tuần Giáo (đề xuất thay thế cho dự án: Đường từ bản Phiêng 

Hoa vào khu Á Lềnh, huyện Tuần Giáo). 

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 Phát triển nông thôn: Kính 

mời đại diện 01 đồng chí. 

- UBND huyện Tuần Giáo: Kính mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện và 

các phòng ban có liên quan. 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 8h ngày 14/4/2021, tại UBND huyện Tuần Giáo. 

-  Địa điểm làm việc: Tại thực địa của dự án. 

3. Nội dung chuẩn bị và phương tiện đi lại: 

- Đề nghị UBND huyện Tuần Giáo chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để 

làm việc với Đoàn kiểm tra thực địa dự án.  

- 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 3.824.031. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
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