
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:            /GM - SCT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Lễ đóng và mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án Tháo dỡ, xây mới đƣờng dây 110kV và 220kV đi 

chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây  

thành phố Hà Tĩnh  

 

Sở Công Thương (bên mời thầu gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng, phát 

triển quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh), trân trọng kính mời: 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh.  

- Sở Công Thương: Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Thương 

mại GREEN LIGHT Việt Nam) 

- Đại diện các nhà đầu tư tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên theo quy định.  

- Thành viên Tổ quản lý, tham mưu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công 

trình Tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV& 220kV đi chung phục vụ giải phóng, 

phát triển quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh theo Quyết định số 01/QĐ-SCT 

ngày 04/01/2021 của Giám đốc Sở Công Thương;  

Tới dự Lễ đóng và mở thầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu nêu trên. 

Chủ trì: Đ/c Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 09 giờ 00’, ngày 02/3/2021 (Thứ ba). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Công Thương - Địa chỉ số 02, Trần Phú, TP. 

Hà Tĩnh. 

Đề nghị đồng chí sắp xếp công việc, đến dự đúng thành phần và thời gian nêu 

trên./.   

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- UBND tỉnh (B/c);  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, QLNL.  

TL. GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG  
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