
 

 

GIẤY MỜI 

Khảo sát địa điểm thực hiện dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên 

tai và vùng khó khăn thuộc thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 36/VP-KT ngày 

06/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc trình phân bổ chi tiết nguồn kinh 

phí hỗ trợ theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Để có cơ sở trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng 

kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham dự. 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Chuyên viên phòng Quản lý 

Đầu tư công. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia. 

- Đai diện Lãnh đạo UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

2. Thời gian: Ngày 17/01/2021 (Chủ nhật). 

Do yêu cầu công việc gấp, bố trí khảo sát vào ngày nghỉ, mong các cơ 

quan hết sức thông cảm. 

3. Địa điểm: Thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia. 

4. Nội dung: Khảo sát địa điểm dự kiến thực hiện dự án sắp xếp dân cư ra 

khỏi vùng thiên tai và vùng khó khăn thuộc thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, huyện 

Bình Gia, sau đó về trụ sở UBND xã Quý Hòa họp đánh giá sự cần thiết, quy mô 

đầu tư, hiệu quả đầu tư theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

5. Đề nghị 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt đề xuất dự án. 
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- Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trường, đề xuất của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các cơ 

quan chuẩn bị ý kiến tham gia. 

- Nhờ UBND huyện Bình Gia chỉ đạo UBND xã Quý Hòa chuẩn bị phòng 

họp. 

- Các cơ quan tại tỉnh bắt đầu xuất phát từ 6 giờ 00 sáng, tập trung tại 

UBND xã Quý Hòa (khoảng 9 giờ00) để đi hiện trường. Mọi chi tiết xin lệ đồng 

chí Hứa Thị Giang, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư công (số điện thoại liên hệ: 

0988 733 108). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, 

địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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