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GIẤY MỜI
Kiểm tra, tham mưu gia hạn thời gian thực hiện
dự án và ký phụ lục bổ sung hợp đồng các gói thầu gia hạn thời gian thực hiện
của dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông
nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà

Thực hiện Văn bản số 8883/UBND-KT ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về
việc tham mưu gia hạn thời gian thực hiện dự án và ký phụ lục bổ sung hợp đồng
các gói thầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi làm việc:
Thành phần kính mời:
- Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của các Sở: Tài chính, Xây
dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch/Phó Chủ tịch phụ trách và các phòng chuyên môn của UBND
huyện Thạch Hà.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Đ/c Phan Thành Biển – Phó Giám đốc – Mời chủ trì.
+ Phòng Thẩm định và GSĐT.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/01/2022.
Địa điểm: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng họp được thông báo
tại Bảng thông tin điện tử).
Đề nghị UBND huyện Thạch Hà rà soát Hiệp định dự án, Luật Đầu tư công,
Nghị định số 114/2021/NĐ-CP để báo cáo, làm rõ quy định, trình tự, thủ tục, thẩm
quyền đối với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, cũng như bổ sung Hợp đồng
và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan (bao gồm cả Quyết định phê duyệt chủ
trương đầu tư, kèm theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gửi các
đại biểu tham dự.
Kính đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian và thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- UBND tỉnh (để báo/cáo);
- Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách;
- Lưu: VT, TĐGSĐT.
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