
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN VŨNG LIÊM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số:   33  /HĐND                   Vũng Liêm, ngày  08  tháng  4  năm 2020 

    V/v báo cáo tiến độ thi công 

công trình Trường THCS Nguyễn Chí Trai  

    và Trường Tiểu học Trung Nghĩa A. 

 

 

  Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 

 Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/ 7 /2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện. 

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ thi công công trình Trường 

THCS Nguyễn Chí Trai và công trình Trường Tiểu học Trung Nghĩa A đến thời 

điểm hiện nay ( khối lượng thực hiện, dự kiến thời điểm hoàn thành, nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng; biện pháp xử lý đối với công trình quá thời gian hợp 

đồng). Báo cáo gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đ/c Thủ) và email: 

nvthu.hvl@vinhlong.gov.vn trước ngày 15/4/2020. 
 

  Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo theo yêu cầu nội 

dung và thời gian nêu trên./. 

 

 
 

      TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN 

             KT. CHỦ TỊCH  

            PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

   

 

    

                                                       Đoàn Thanh Tú 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực HU (thay báo cáo) 

- Như trên; 

- Lưu:VP. 
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