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GIẤY MỜI  

Tổ chức nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình,  

bàn giao đưa vào sử dụng 
 

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2021. UBND xã tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành xây dựng công trình, bàn giao đưa vào sử dụng gồm công trình: Tu sữa 

nâng cấp trường THCS Phong Bắc; Xử lý chống thấm trường Mầm Non Kỳ Phong;  

Xây dựng rãnh thoát nước đường trục thôn từ QL1A – Nội trú trường THPT Nguyễn 

Huệ;  Nâng cấp mở rộng đường GT nội đồng thôn Hà Phong. 

 Thành phần: Trân trọng kính mời 

   -  Đại diện Thường trực Đảng ủy,  HĐND xã, 

   - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND (Phó CT phụ trách kinh tế), Công chức Địa chính 

–XD, Tài chính – Kế toán xã 

   - Đại diện Ban giám sát cộng đồng xã 

   - Ban giám hiệu trường THCS Phong Bắc, Mầm Non Kỳ Phong 

   - Đại diện Ban chỉ huy thôn Hà Phong 

   - Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát có liên quan 

    Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút,  ngày 01 tháng 12 năm 2021 (Chiều thứ 4)  

        Địa điểm: Tập trung tại Hội trường thôn Hà Phong sau đó đi hiện trường các 

công trình 

   - Giao Công chức Địa chính, Tài chính - Kế toán chuẩn bị nội dung, tài liệu liên 

quan phục vụ công tác nghiệm thu. 

   - Lưu ý: Đến đơn vị nào thì thành phần của đơn vị có mặt tại hiện trường để tham 

gia 

Vậy UBND xã kính mời thành phần mời tham dự  sắp xếp đến đúng thời gian, 

địa điểm, đảm bảo phòng chống dịch covid-19 theo quy định./.    
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 
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