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GIẤY MỜI 

Khởi công “Cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ” 

trên tuyến đường huyện ĐH.42, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 
 

 

UBND huyện tổ chức khởi công “Cứng hóa đường giao thông nông thôn 

bằng vật liệu tại chỗ” trên tuyến đường huyện ĐH.42, xã Kiên Mộc, huyện Đình 

Lập. 

1. Thành phần 

-  Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện các phòng Sở Giao thông vận tải: KHTC, Quản lý 

KCHT&ATGT; 

- Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập; 

- Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV; 

- Đại diện các đơn vị phối hợp thực hiện đề tài: Công ty Cổ phần xây 

dựng 789. 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý ĐTXD. 

 - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiên Mộc; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn 

mới xã Kiên Mộc; 

- Công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới xã Kiên Mộc.  

(Đề nghị Chủ tịch UBND xã mời giúp các thành phần của xã) 

2. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (thứ  sáu). 

- Địa điểm: Tại xã Kiên Mộc: Km10+00 đường huyện ĐH.42 (Quang Hòa 

– Bản Hang). 

3. Nội dung: Khởi công “ Cứng hóa đường giao thông nông thôn bằng vật 

liệu tại chỗ” trên tuyến đường huyện ĐH.42, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm công tác tổ chức; phối hợp với đơn vị thi 

công, UBND xã Kiên Mộc chuẩn bị các điều kiện vật chất cho khởi công, phối 

hợp với UBND xã Kiên Mộc chuẩn bị cơm trưa.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện, các thành phần 

tập trung tại Văn phòng lúc 8 giờ 30 phút. 
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UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 

 

 
 
 

 

 


