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GIẤY MỜI 

 

Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Xây dưṇg Hê ̣ thống thủy lơị tại huyêṇ 

Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muôṇ, nước CHDCND Lào (bao gồm đoaṇ kè bờ sông Mê 

Công)” trong thời gian qua; bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn và đôn đốc tiến 

độ thi công Dự án tại thực địa trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án Xây dưṇg hệ 

thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với thành phần 

và thời gian như sau: 

 Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

Trưởng, Phó Ban và các thành viên Ban Quản lý dự án theo Quyết định số 

1838/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam - Đơn vị tư vấn Quản lý 

dự án;  

- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (tư vấn khảo sát điạ hình, điạ chất, lâp̣ 

thiết kế bản ve ̃thi công) 

- Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sư ̣tham gia của người dân (tư vấn 

Đào taọ, tư vấn hỗ trơ ̣quản lý vâṇ hành, giám sát của người dân) 

- Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Thương mại 36 - Đơn vị thi công; 

 - Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và phát triển đô thị Hà Tĩnh, 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tĩnh, Công ty cổ phần tư vấn và phát 

triển hạ tầng Bảo Minh, Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư Đông Nam Á – Đơn vị 

tư vấn giám sát thi công. 

Thời gian:  15h00’ ngày 19 tháng 7 năm 2022 (Thứ ba) 

 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Ngoại vụ - số 13 đường Phan Đình Phùng, 

phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, đúng thành phần và 

thời gian nói trên./. 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và ĐT,  

Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, BQL. 
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