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GIẤY MỜI 

Kiểm tra, thị sát thực địa một số dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023 và dự án 

đang triển khai do Ban QLDA ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư 

  

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức kiểm tra, thị 

sát thực địa một số dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023 và dự án đang triển khai do 

Ban QLDA ĐTXD thành phố làm chủ đầu tư với thành phần, địa điểm và thời 

gian như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì; 

- Đồng chí Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, 

Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường, xã có dự án trên địa bàn. 

2. Thời gian: Từ  08 giờ 00 phút, ngày 08/02/2023 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: 

- Đề nghị các thành phần tham gia tập trung tại sân trụ sở HĐND-UBND 

thành phố trước 10 phút để đi kiểm tra thực tế.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường, xã có dự án trên địa bàn được kiểm 

tra chờ thông tin điện thoại của Văn phòng HĐND - UBND thành phố sẽ thông báo 

khi chuẩn bị đến địa bàn kiểm tra thực tế. 

4. Nội dung: 

4.1. Các dự án: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Lạc đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2; Cải tạo, mở rộng điểm trường Bản Nhầng; Cải tạo, 

mở rộng đường Khuôn S’lác, xã Quảng Lạc; Nhà văn hoá và sân thể thao 

đơn giản thôn Quảng Trung 3, xã Quảng Lạc 

Thành phần mời: 

- Đơn vị thi công và tư vấn thiết kế (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 

- Lãnh đạo, công chức ĐCXD UBND xã Quảng Lạc. 

4.2. Các Dự án: Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Mai Pha; Cải tạo, 

mở rộng Trường Tiểu học Mai Pha 

Thành phần mời: 

- Đơn vị thi công và tư vấn thiết kế (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 
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- Lãnh đạo, công chức ĐCXD UBND xã Mai Pha. 

4.3 Các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nà Trang A; Cải tạo, chỉnh 

trang khuôn viên Hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh 

Thành phần mời: 

- Đơn vị thi công và tư vấn thiết kế (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 

- Lãnh đạo, công chức ĐCXD UBND phường Tam Thanh. 

4.4. Dự án Nhà văn hóa thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng 

Thành phần mời: 

- Đơn vị thi công và tư vấn thiết kế (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 

- Lãnh đạo, công chức ĐCXD UBND xã Hoàng Đồng. 

4.5. Quy mô, chủ trương đầu tư dự án Đường Lương Văn Tri (đoạn 

Bắc Sơn - Bà Triệu) 

Thành phần mời: 

- Đơn vị thi công và tư vấn thiết kế (đề nghị Ban QLDA ĐTXD mời); 

- Lãnh đạo, công chức ĐCXD UBND phường Hoàng Văn Thụ. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Ban QLDA ĐTXD thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả tình hình 

thực hiện và khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án đang triển khai; 

chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc kiểm tra. 

- Các thành phần tham dự đoàn kiểm tra tại thực địa chủ động phương 

tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./.   
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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