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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Văn bản số 7915/UBND-XD ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về danh mục và phương án triển khai thực hiện các công trình trạm y 

tế, trường học do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ; Để công tác đầu 

tư các trường mầm non từ nguồn vốn tài trợ của Tập đoàn Vingroup được thuận 

lợi và thống nhất phương án triển khai đầu tư, UBND huyện tổ chức cuộc làm 

việc với Đại diện Quỹ Thiện Tâm và các đơn vị liên quan. 

I. Thành phần kính mời: 

* Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup  

- Đại diện lãnh đạo Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup; 

- Cán bộ đầu mối phụ trách dự án (Anh Lê Thanh Hải).  

* Huyện Đức Thọ  

- Đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng, phó và cán bộ phụ trách các dự án Ban quản lý dự án; 

- Các thành viên Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu. 

* Đơn vị tư vấn đấu thầu 

- Giám đốc và cán bộ phụ trách công tác đấu thầu 02 công trình trường 

mầm non Liên Minh và Trường Sơn. 

II. Thời gian: Một buổi, vào hồi 8 giờ 00 ngày 04 tháng 9 năm 2020. 

III. Địa điểm: Tại Hội trường gác I, UBND huyện Đức Thọ. 

Giao Ban quản lý các dự án XDCB chuẩn bị nội dung báo cáo quá trình 

chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án. 

Đề nghị các đồng chí về dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Đ/c Vân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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