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    Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

GIẤY MỜI 

V/v Bàn giao mốc biên đền bù giải phóng mặt bằng 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương 

Để địa phương và các đơn vị liên quan có cơ sở tiến hành công tác GPMB, rà 

phá bom mìn, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp kính mời các đơn vị liên quan 

tham gia bàn giao mốc biên các hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Thành phần, nội dung và thời gian cụ thể như sau:  

1. Thành phần tham gia: 

i) Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. 

- Ông Trần Quốc Toản: Cán bộ đấu thầu, kiêm GPMB dự án HTX 

ii) Địa phương: Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương; đại diện xã Kiên 

Bình, Bình Giang, Vĩnh Phú. 

iii) Đơn vị tư vấn thiết kế: Đại diện Công ty CP Tư vấn và Đầu tư phát triển An Giang. 

iv) Đơn vị tư vấn giám sát khảo sát: Đại diện Công ty cổ phần Á Châu T&C.  

v) Đơn vị rà phá bom mìn, vật nổ: Đại diện Tổng công ty kỹ thuật Công nghiệp 

quốc phòng. 

2. Nội dung: Bàn giao mốc biên các hạng mục công trình để phục vụ công tác 

giải phòng mặt bằng và công tác rà phá bom mìn, vật nổ. 

3. Thời gian: Ngày 06/12/2022 đến khi hoàn thành 

(kèm theo chi tiết thời gian và thành phần tham gia). 

4. Công tác chuẩn bị: Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành cắm mốc hiện 

trường và hồ sơ thiết kế nội dung cắm mốc, dự thảo biên bản bàn giao xong trước 

ngày 01/12/2022 để phục vụ bàn giao đúng quy định hiện hành. 

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp kính đề nghị các đơn vị tham dự đúng 

thành phần và thời gian để công tác bàn giao đạt kết quả tốt./. 

Chi tiết liên hệ Ông Trần Quốc Toản, số điện thoại 0968.303.268 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang (để giúp đỡ); 

- Công ty CP TV&ĐT Phát triển An Giang (để t/hiện);  

- Công ty CP Á Châu T&C (để t/hiện); 

- Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc 

phòng (thay giấy mời) 

- Lưu VT, HTX. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lê Văn Hiến 

 

 

 



PHỤ LỤC:  
CHƯƠNG TRÌNH BÀN GIAO MỐC BIÊN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  

TẠI HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG 

(Kèm theo Giấy mời số:  1079/GM- DANN-HTX ngày 28 /11/2022) 

Thời gian Nội dung Thành phần 

Ngày 06/12 

Thứ 3 

9 giờ 00 phút, các đơn vị liên quan tập 

trung tại UBND xã Kiên Bình đi thực 

địa hiện trường bàn giao mốc biên: (i) 

đường giao thông và cầu phía bờ Tây 

Kênh T5 xã Kiên Bình, Bình Giang 

Vĩnh Phú; (ii) đường giao thông kênh 9 

– Kiên Bình xác Kiên Bình; (iii) tuyến 

đường giao thông kệnh Thủy Lợi – 

Bình Giang xã Bình Giang  

- Đoàn công tác Ban quản lý các dự 

án Nông nghiệp 

- UBND huyện Kiên Lương, đại diện 

xã Kiên Bình, Bình Giang, Vĩnh Phú 

(Nhờ UBND huyện Kiên Lương  

thông báo đến các xã liên quan để 

chủ động sắp xếp thời gian) 

- Đơn vị tư vấn thiết kế; Tư vấn giám 

sát khảo sát. 

- Đơn vị rà phá bom mìn và vật nổ 
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