
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số:  61 /GM-SNN Quảng Trị, ngày  22 tháng  6  năm 2020 

GIẤY MỜI 

V/v kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành  

Công trình: Nạo vét cửa sông Bến Hải 

Trên cơ sở Báo cáo số 501/BC-BQLDA ngày 17/6/2020 của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư), Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quảng Trị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình: Nạo vét cửa sông Bến Hải. 

1. Thành phần tham dự và trân trọng kính mời: 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh; 

- Đại diện các Chi cục: Thủy Lợi, Thủy sản; 

- Đại diện Ban Quản lý Cảng Cá; 

- Đại diện UBND thị trấn Cửa Tùng và UBND xã Trung Giang. 

2. Thời gian: vào lúc 8h30’, ngày 24/6/2020 (thứ 4). 

3. Địa điểm: tập trung tại trụ sở Ban Quản lý Cảng Cá (thị trấn Cửa Tùng, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) sau đó đi kiểm tra công trình. 

4. Chủ trì: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ghi chú:  Chủ đầu tư có trách nhiệm: 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị có liên quan đến công trình 

cùng phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra. 

- Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc, đơn vị liên quan tổ chức định vị phạm vi luồng 

nạo vét, tim tuyến nạo vét và chuẩn bị tàu thuyền (trọng tải theo đúng hồ sơ thiết kế 

được duyệt), phương tiện nổi, thiết bị đo sâu để phục vụ cho công tác kiểm tra. 

Sở Nông nghiệp và PTNT
1
 đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để buổi làm việc đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần kính mời; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLCT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 

 

                                           
1
 Chi tiết liên hệ ông Dương Phước Sinh, ĐT: 0919.312.283 
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