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GIẤY MỜI 
Kính gửi:   

- Các sở: Xây dựng, Tài chính và Giáo dục đào tạo; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với Sở và các cơ quan 
có liên quan xem xét kiểm tra thực tế và báo cáo đề xuất với UBND tỉnh việc đề nghị 
điều chỉnh thiết kế một số hạng mục của Trường Trung học phổ thông Hội Hoan, 
huyện Văn Văn Lãng; 

Để có cơ sở báo cáo đề xuất với UBND tỉnh việc điều chỉnh thiết kế Dự án đầu 
tư xây dựng Trường THPT Hội Hoan, huyên Văn Lãng. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 
trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan tham dự kiểm tra Dự án đầu tư  
xây dựng Trường THPT Hội Hoan huyện Văn Lãng với các nội dung như sau: 

1. Thành phần: 
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Phòng chuyên môn; 
- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng tỉnh và Giáo dục –Đào tạo; 
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; Đại diện Lãnh đạo nhà trường 

Trường THPT Hội Hoan (Do Sở GD-ĐT mời); 
2. Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, ngày 11/5/018 (Thứ sáu); địa điểm: Tại Trường 

THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng.  
3. Nội dung: Kiểm tra thực tế tại hiện trường; họp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để thống nhất các nội dung cần thiết phải điều chỉnh thiết kế Dự án đầu tư 
Trường THPT Hội Hoan, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo kết quả tình hình thực hiện dự án 
đầu tư trong thời gian qua; đề xuất nội dung, quy mô điều chỉnh thiết kế, dự toán so 
với Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên 
quan; phòng họp và chủ động mời các đơn vị có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm 
tra của tỉnh;  

(Các Thành viên Đoàn của tỉnh, tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, xuất 
phát lúc 6h ngày 11/5/2018- liên hệ với Phòng Khoa giáo- Văn xã; 02053. 3812.553) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Các Cơ quan, đơn vị được mời, tham gia đầy 
đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc kiểm tra đạt kết quả./. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí xe); 
- Lưu VT, KG-VX. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

Đã ký 
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