
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 219 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 

Đi kiểm tra và nghe phương án lựa chọn nhà thầu xử lý cấp bách các công 

trình hồ chứa bị hư hỏng do bão lũ năm 2017 gây ra 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra và nghe phương án lựa chọn nhà thầu xử 

lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do bão lũ năm 2017 gây ra. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h30’ ngày 01/7/2019, các đại biểu có 

mặt tại UBND huyện Hương Khê để đi kiểm tra công trình hồ chứa nước  

Thùng Trứa, huyện Hương Khê, sau đó đi kiểm tra công trình hồ Khe Trảy, 

huyện Vũ Quang và công trình hồ Khe Su, huyện Hương Sơn (UBND các huyện 

bố trí, dẫn Đoàn đi kiểm tra). 

2. Địa điểm: Các huyện: Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn. 

3. Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các 

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện: Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn (đến địa phương 

nào thì đại biểu cấp huyện đó tham dự). 

4. Phân công nhiệm vụ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo tính cấp bách các công trình hồ chứa cần triển khai sớm, quy 

trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian  

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP Bùi Khắc Bằng; 

- Phòng QTTV (để bố trí); 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NL1. 

Gửi: Điện tử và tin nhắn công vụ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

Đã ký 

 

 
Bùi Khắc Bằng 
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