UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

Số 1710 /GM-KHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2020

GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Điện Biên;
- Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 658/TTr-BQLDA ngày
18/11/2020 của Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn, về việc Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa
Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, Kèm theo hồ sơ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số
396/UBND-NN ngày 23/2/2016 về việc yêu cầu kiểm tra thực địa các công trình
trước khi tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và
Đầu tư trân trọng kính mời các quý cơ quan tham gia Đoàn đi kiểm tra thực địa,
thống nhất nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa Huổi
Trạng Tai, huyện Điện Biên.
1. Thành phần tham gia:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 01 đồng chí lãnh đạo Sở (Giám đốc Sở)
và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 đồng chí lãnh đạo Sở, và
lãnh đạo các phòng, ban và chuyên viên liên quan.
- UBND huyện Điện Biên: 01 đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các
phòng, ban và chuyên viên liên quan.
- Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh Điện Biên: 01 đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng, ban và chuyên
viên liên quan.
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian dự kiến 1/2 ngày, 8h00 sáng ngày 29/11/2020 đoàn tập trung
có mặt tại trụ sở UBND xã Thanh Hưng huyện Điện Biên để tiến hành đi kiểm
tra dự án.
3. Nội dung làm việc: Kiểm tra thực địa và thống nhất nội dung về lập
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa Huổi Trạng Tai, huyện Điện
Biên; sau khi kiểm tra thực địa họp thống nhất nội dung thực hiện.
4. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan:
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Để Đoàn công tác triển khai cụ thể được các nội dung làm việc đạt kết
quả, đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và mời tổ chức liên quan được hưởng lợi từ
dự án đến làm việc với đoàn với nội dung làm việc như trên.
Đề nghị quý cơ quan chủ động bố trí phương tiện tham gia đủ, đúng thành
phần, thời gian và địa điểm nêu trên.
Cần trao đổi liên hệ số điện thoại 0914.556.887 ( Đ/c: Dương Mạnh
Hùng, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch
và Đầu tư).
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, NN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Sông
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