
 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn TH 

                    
 Kính gửi: 

   - Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và môi trường; 

                                             Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên;  

   - Tập đoàn TH; 

  

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4261/UBND-KTN ngày 

09/11/2020 về việc phối hợp bố trí làm việc và khảo sát địa bàn dự kiến thực 

hiện đề xuất dự án đầu tư của Tập đoàn TH. 

 Căn cứ nhiệm vụ được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời: Đại diện 

quý cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành họp thống nhất một số nội dung khảo sát 

của Tập đoàn TH. 

1. Thời gian: 15h00’ ngày 12/11/2020; 

2. Địa điểm: Hội trường - Tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

3. Thành phần: 

+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường; 

+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT; 

+ Đoàn khảo sát Tập đoàn TH. 

Đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các 

bản đồ, tài liệu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4261/UBND-KTN 

ngày 09/11/2020. 

Để việc kiểm tra thực địa thống nhất các nội dung liên quan đến Dự án đạt 

hiệu quả, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên trân trọng đề nghị quý Sở, UBND huyện, thị 

có dự án đầu tư và Nhà đầu tư bố trí tham dự đủ thành phần và đúng thời gian, 

địa điểm. (Chi tiết xin liên hệ phòng Kinh tế đối ngoại - ĐT: 0215.3829286). 

Kính mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý cơ quan, 

đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, KTĐN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

      

                       Nguyễn Phi Sông 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:    /GM-SKHĐT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Điện Biên, ngày  tháng 11 năm 2020 
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