
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /GM-UBND Mỹ Lộc, ngày       tháng 9  năm 2022 

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm điểm tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất 

Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến).  

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc trân trọng kính mời: 

Thành phần: 

* Đại biểu huyện mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Lộc. 

- Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện. 

* Đại biểu các xã: Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến mời: 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã; 

- Đồng chí Công chức địa chính; 

* Các đơn vị có liên quan: 

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần NADECO.  

- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Trung tâm giám định chất lượng xây 

dựng tỉnh Nam Định.  

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng NASACO. 

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2022 (sáng thứ Sáu). 

Địa điểm: Tại Phòng họp A1, Trụ sở HĐND - UBND huyện Mỹ Lộc. 

- Giao các Nhà thầu tham gia dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị 

các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án và báo cáo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai dự án.  

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị các điều kiện để phục vụ hội 

nghị.  

Trân trọng kính mời các đại biểu về dự đầy đủ và đúng giờ./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như thành phần; 
 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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