ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 333/GM-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Nghe báo cáo kết quả lập chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo QL8C
đoạn Thiên Cầm - QL1 và đoạn từ QL8 đến đường Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả lập Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm đến Quốc
lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh.
* Thời gian: Bắt đầu 14h30’, ngày 24 tháng 8 năm 2020 (chiều Thứ hai).
* Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cụ thể tại Bảng
tin điện tử)
* Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 - Bộ GTVT (giao Sở Giao thông
vận tải tin mời);
- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và các bộ phận liên quan của Sở Giao
thông vận tải;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
và UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Ban QLDA đầu tư XDCT giao
thông tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Hương Sơn, Cẩm Xuyên;
- Đại diện đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương (giao Sở Giao
thông vận tải tin mời).
Phân công nhiệm vụ:
- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đầu tư XDCT giao
thông tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về kết quả lập Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư Dự án gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
trước 14h ngày 23/8/2020 đăng tải lên http://dhtn.hatinh.gov.vn để đại biểu khai
thác; đồng thời nghiên cứu tài liệu, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề đại
biểu thảo luận tại buổi làm việc.
- Công ty tư vấn thiết kế lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án chuẩn
bị báo cáo để trình bày tại buổi làm việc.
Đề nghị các đại biểu đến dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh;
- Phòng QT-TV (để bố trí);
- Lưu: VT, GT1.
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