
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 390 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 9 năm 2018 
 

 

GIẤY MỜI 
Kiểm tra và làm việc với Công ty TNHH Growbest 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đi kiểm tra và làm việc với Công ty TNHH 

Growbest về xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng Tuyến đê, kè 

phòng chống thiên tai, nước biển dâng tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, vào sáng 

ngày 26/9/2018. 

1. Thành phần cùng tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính,  

Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Giám đốc và thành phần liên quan Công ty TNHH Growbest (Giao Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh tin mời); 

2. Thời gian và Địa điểm:  
- Các đại biểu có mặt tại công trình Tuyến đê, kè phòng chống thiên tai, 

nước biển dâng tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh lúc 09 giờ 00’ ngày 26/9/2018 để 

đi kiểm tra;  

- Từ 09h30’-11h30’: Họp tại hội trường UBND thị xã Kỳ Anh. 

3. Phân công nhiệm vụ:  

- Công ty TNHH Growbest chuẩn bị nội dung, hồ sơ khảo sát thiết kế, thi 

công, nghiệm thu, thanh toán, báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng công trình 

Tuyến đê, kè phòng chống thiên tai, nước biển dâng tại xã Kỳ Nam. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, 

báo cáo đề xuất cơ chế chính sách thực hiện đầu tư theo quy định. 

- Đề nghị UBND thị xã Kỳ Anh bố trí hội trường và các điều kiện phục vụ 

cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian  

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Phòng Quản trị Tài vụ (để bố trí xe); 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NL1. 

Gửi: Điện tử và tin nhắn công vụ.  

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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Bùi Khắc Bằng 
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