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GIẤY MỜI 

 
 Kính gửi: 

 - Các sở: Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; 

 - UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Tuần Giáo.     

  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND huyện Mường Ảng về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư công trình: Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ 

thuật suối Tin Tốc, thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II); Tờ trình số 307/UBND-

BQLDA ngày 28/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc xin chủ trương 

kết thúc dự án và thực hiện quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống 

sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. 

Để có cở sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc, thị trấn 

Mường Ảng (giai đoạn II) và chủ trương kết thúc dự án Kè chống sạt lở khu 

dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trân trọng kính mời quý cơ quan tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa 

02 dự án nêu trên như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo Sở và phòng Tổng hợp 

KTQD. 

- Các Sở Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT: Đại diện lãnh đạo 

các Sở và phòng chuyên môn. 

- UBND huyện Mường Ảng và UBND huyện Tuần Giáo: Đại diện lãnh 

đạo huyện và các phòng, ban liên quan. 

2. Lịch kiểm tra thực địa 

STT Tên dự án Thời gian Địa điểm 

1 

Kè chống sạt lở khu dân cư khu 

vực thị trấn Tuần Giáo, huyện 

Tuần Giáo 

09h00 ngày 

26/02/2021 (thứ 6) 

Thị trấn Tuần 

Giáo 
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Kè bảo vệ khu dân cư và công 

trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc, 

thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II) 

14h00 ngày 

26/02/2021 (thứ 6) 

Thị trấn Mường 

Ảng 
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3. Nội dung làm việc:  

- Kiểm tra thực địa và họp thống nhất nội dung về chủ trương kết thúc 

đầu tư dự án Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo, huyện 

Tuần Giáo.  

- Kiểm tra thực địa và họp thống nhất nội dung về lập chủ trương đầu tư 

dự án Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc, thị 

trấn Mường Ảng (giai đoạn II). 

4. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan: Để Đoàn công tác thực hiện các 

nội dung làm việc đạt kết quả, đề nghị UBND huyện Tuần Giáo và UBND 

huyện Mường Ảng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan của 02 dự án và 

bố trí địa điểm làm việc với Đoàn theo lịch trình như trên. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý Sở, UBND huyện bố trí 

tham dự đủ thành phần và đúng thời gian, địa điểm; Đồng thời thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.1 

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan, 

đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
 

                                                           
1 Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp KTQD; Số điện thoại 0215.3825.850 
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