UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2021
GIẤY MỜI

Kính gửi: - Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tủa Chùa.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Cơ sở sản xuất gạch không nung Duy Hồng.
Để đảm bảo đánh giá đầy đủ, có cơ sở thực tiễn và theo đề nghị của một số
Sở, ngành tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện
Biên tổ chức đoàn liên ngành và kính mời: Đại diện quý cơ quan, đơn vị liên quan
tiến hành thực địa kiểm tra, đánh giá vị trí, địa điểm dự án do Nhà đầu tư đề xuất.
1. Thành phần
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Phòng Công nghiệp – Thương mại.
- Đại diện các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện UBND huyện Tủa Chùa;
- Đại diện Công ty TNHH XD và TM Duy Hồng tỉnh Điện Biên.
2. Lịch kiểm tra thực địa
Tên dự án
Thời gian
Địa điểm
Cơ sở sản xuất gạch
09h00, thứ ba, TDP Tân Phong, thị trấn Tủa
không nung Duy Hồng ngày 12/10/2021 Chùa, huyện Tủa Chùa
3. Nội dung chuẩn bị:
Đề nghị Nhà đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để làm việc với
Đoàn kiểm tra thực địa dự án đầu tư.
Để việc kiểm tra thực địa đạt hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện
Biên trân trọng đề nghị quý Sở, UBND huyện Tủa Chùa và Nhà đầu tư bố trí tham
dự đủ thành phần và đúng thời gian, địa điểm. Chi tiết xin liên hệ phòng Công
nghiệp và Thương mại - ĐT: 0215.3824.031).
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Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Công ty TNHH XD & TM Duy Hồng
tỉnh Điện Biên;
- Lưu VT,CN.
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