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GIẤY MỜI 
Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Đền thờ Chi Lăng (giai đoạn 1) 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Lăng; Thỏa 
thuận tài trợ số 03-06/2019/ASXH-CHILANG_TT ngày 03/6/2019 về việc tài trợ 
xây dựng công trình Đền thờ Chi Lăng giai đoạn 1. UBND huyện Chi Lăng trân 
trọng kính mời các thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (có giấy mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng;  

- Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng; 

- Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban thuộc huyện: Văn phòng HĐND và 
UBND, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng; 

- Đại diện Ban Giám đốc: Nhà thầu tư vấn lập dự án, Nhà thầu thiết kế bản 
vẽ thi công, Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát thi công. 

2. Thời gian và địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
(thứ Hai) tại công trình Đền thờ Chi Lăng. Sau đó trở về Họp tại phòng họp tầng 2, 
UBND huyện Chi Lăng. 

3. Tổ chức thực hiện:  

3.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị báo cáo chung để 
phục vụ cuộc họp. 

3.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho 
cuộc họp. 

3.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện ghi hình, đưa tin.  

3.4. Giao các nhà thầu thi công, nhà thầu vị tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn 
giám sát chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề xuất liên quan đến dự án. 

Trân trọng kính mời đại diện các đơn vị đến dự đúng thành phần, thời gian 
và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, BQLDA. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

Đinh Hữu Học 
 


		2020-02-10T08:56:03+0700
	Việt Nam
	Đinh Hữu Học<dhhoc@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




