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GIẤY MỜI 

Về việc kiếm tra tình hình thực Dự án đầu tư xây dựng các phòng học thuộc 
chương trình KCH trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên 

địa bàn huyện Bình Gia. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-SKHĐT ngày 8/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc kiểm tra  tình hình thực Dự án đầu tư xây dựng các phòng học thuộc chương 
trình KCH trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn 
huyện Bình Gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan đi 
kiểm tra, khảo sát và dự họp thống nhất nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Phòng Khoa giáo Văn xã; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính,; Sở Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng (là thành  
viên BCĐ dự án trọng điểm) 

- Đai diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia (LĐ UBND xã và Phòng chuyên 
môn do UBND huyện mời giúp);  

- Nhà thi công xây dựng, chống mối, tư vấn giám sát, TVTK, tư vấn quản lý dự 
án và Đại diện Lãnh đạo nhà trường được kiểm tra,(đề nghị Chủ Đầu tư mời giúp). 

2. Nội dung: Kiểm tra thực tế tại hiện trường và họp thống nhất các nội dung để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm: Ngày 25 tháng 4 năm 2018 (Thứ sáu). 

- Buổi sáng 8h00: Bắt đầu Tại các điểm trường trên địa bàn xã Hồng Thái; 

- Buổi Chiều: 14h,30 phút: Trường PTDTBT Tiểu học Bình La, xã Bình La. 

5. Công tác chuẩn bị: 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tư vấn QLDA chuẩn bị báo cáo kết quả thực 
hiện xây dựng 110 phòng học trên địa bàn huyện Bình Gia đến thời điểm kiểm tra theo 
từng gói thầu (Về tiến độ; giá trị khối lượng thực hiện; Giải ngân thanh toán; Mặt 
bằng; công tác quản lý chất lượng; khó khăn vướng mắc; việc thực hiện các ý kiến kết 
luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; đề xuất kiến nghị và giải pháp thực hiện…); 
chuẩn bị Phòng họp và hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm; chủ động 
mời các đơn vị có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra;  

Trân trọng kính mời các Đồng chí đại diện các cơ quan tham gia cuộc kiểm tra 
đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên để cuộc kiểm tra đạt kết quả. 
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(Các Thành viên đoàn nếu có nhu cầu đi xe chung thì đăng ký tập trung tại Sở 
Kế hoạch và Đầu tư để xuất phát lúc 6h00 ngày 25/4/2019; liên hệ ĐC Vương quang 
Hạnh- TP Khoa giáo văn xã, ĐT: 0972.116.888)./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở, VVQ; 
- Lưu: VT, KGVX. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
        Đã ký      

 
Hà Mạnh Cường 
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