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Số          /GM-DA 
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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: ................................................................................  
 

 Ngày 25/5/2020 Ban QLDA các công trình huyện Nậm Pồ nhận được văn 

bản số 23/CV-CTTL, về việc đánh giá địa chất gói thầu só 07 San nền mặt bằng 

TĐC, Trung tâm huyện, Chỉnh trị dòng chảy suối; Xây dựng hệ thống giao 

thông; Hệ thống cấp nước thuộc dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng 

chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm Huyện Nậm Pồ. 

Sau khi kiểm tra hiện trạng địa chất công trình, UBND huyện Nậm Pồ kính 

mời các bên tham gia kiểm tra và đánh giá lại địa chất khu tái định cư số 01 và khu 

tái định cư số 02 dự án: Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ 

và san ủi mặt bằng trung tâm Huyện Nậm Pồ với các nội dung như sau: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/5/2020 (chiều thứ sáu) 

2. Địa điểm: Tại khu tái định cư số 01 và khu tái định cư số 02 dự án Tái 

định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung 

tâm Huyện Nậm Pồ. 

3. Thành phần: 

- Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; 

- Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Ban QLDA các công trình huyện Nậm Pồ; 

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế; 

- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát; 

- Đại diện đơn vị thi công. 

UBND huyện Nậm Pồ kính mời các bên tham gia đúng thời gian, địa điểm 

để buổi làm việc đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận:       

- Như thành phần mời; 

- LĐ UBND huyện; 

- Lưu VT. 

                                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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