
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số:  71 /GM-SNN Quảng Trị, ngày 13 tháng  7  năm 2020 

GIẤY MỜI 

V/v kiểm tra hiện trạng thiết kế công trình: Đường Phước Thị - KCN Quán Ngang  

- Gio Quang thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 

Trên cơ sở văn bản số 486/BQLDA-QLDA ngày 08/7/2020 của Ban QLDA Đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông (Ban QLDA), Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức kiểm tra hiện trạng thiết kế công trình: Đường Phước Thị - KCN Quán Ngang - 

Gio Quang thuộc hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). 

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

- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Sở Giao thông Vận tải; 

- Đại diện Chi cục Thủy lợi; 

- Đại diện Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị; 

- Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông; 

- Đại diện Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Trị (tư vấn thiết kế). 

2. Thời gian: vào lúc 15h00’, ngày 15/7/2020 (thứ 4). 

3. Địa điểm: tập trung tại vị trí cuối tuyến kênh chính Hà Thượng (làng Lại An, 

xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh). 

Ghi chú: Ban QLDA và đơn vị tư vấn thiết kế chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các nội 

dung liên quan đến công trình để báo cáo tại buổi làm việc. 

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); 

- PGĐ Nguyễn Hồng Phương (b/c); 

- Lưu: VT, QLCT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 

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