
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CAO LỘC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /GM-UBND                                  Cao Lộc, ngày      tháng  3  năm 2021 

 
GIẤY MỜI  

                   

Thực hiện Kế hoạch số 490/KH-SGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở giao 

thông vận tải về việc kiểm tra kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên năm 2020, 

hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác quản lý, bảo trì đường huyện năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân huyện mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia phiên 

họp để buổi làm việc đạt kết quả, thành phần cụ thể như sau: 

 1. Thành phần mời: 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Đại diện Công ty TNHH MTV Tiến Đạt LS; 

- Đại diện Công ty TNHH MTV Anh Yến Lạng Sơn 

- Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng Giao thông Lạng Sơn 

 2. Nội dung:  

Kiểm tra kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên năm 2020, hướng dẫn 

triển khai kế hoạch công tác quản lý, bảo trì đường huyện năm 2021; việc phân bổ 

và sử dụng vốn SNGT thực hiện công tác quản lý bảo trì các tuyến đường năm 

2021. 

 3. Thời gian:  

- 14 giờ đi kiểm tra tại thực địa, ngày 16/03/2021. 

- 15 giờ 30 làm việc tại phòng họp số 2, UBND huyện. 

 4. Địa điểm: Phòng họp số 2, trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện. 

UBND huyện kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa điểm 

trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                TL. CHỦ TỊCH                                                  

- Như thành phần mời;                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CPVP;                                                                                   
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

                                                                                   Hứa Anh Tuấn 
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