UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 360 /SKHĐT-NN

Điện Biên, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Giao thông vận tải; Công Thương;
- UBND huyện Mường Chà.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày
12/3/2021 của UBND huyện Mường Chà về việc trình thẩm định Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư Dự án Di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa
Ham (nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 396/UBND-NN về việc
yêu cầu kiểm tra thực địa các công trình trước khi tham mưu UBND tỉnh quyết
định chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý
cơ quan tham gia Đoàn đi kiểm tra thực địa Dự án Di chuyển dân cư bản Huổi
Thẩu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà với các nội
dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm kiểm tra:
- Thời gian: 01 ngày; 6h30 thứ hai, ngày 22/3/2021 tập trung tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư để bố trí, sắp xếp phương tiện.
- Dự kiến 9h30 cùng ngày có mặt tại UBND xã Nậm Nèn, huyện Mường
Chà để thực hiện kiểm tra thực địa dự án Di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu
Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà.
- 10h30: Họp bàn, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa
các cơ quan, đơn vị sau khảo sát, kiểm tra thực địa.
2. Thành phần tham gia:
- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải, Công
Thương.
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo, các đơn vị liên quan UBND huyện Mường Chà và
đơn vị tư vấn lập đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.
3. Nội dung và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan:

Để công tác kiểm tra thực địa Dự án Di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu
Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn) đạt kết quả, cơ quan chủ trì thẩm định đề
nghị:
- UBND huyện Mường Chà chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề xuất chủ trương
đầu tư Dự án, Ban QLDA chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan và liên hệ bố trí giúp
phòng họp (tại xã Pa Ham) để làm việc với Đoàn.
- Các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, theo chức năng, nhiệm vụ của
ngành có trách nhiệm nghiên cứu trước Hồ sơ của Dự án (đã được Sở Kế hoạch
và Đầu tư gửi trước theo văn bản số 347/SKHĐT-NN ngày 15/3/2021) chuẩn bị
nội dung tham gia thẩm định (bằng văn bản) và phát biểu tại cuộc họp sau khảo
sát, kiểm tra thực địa; chủ động phương tiện đi lại.
(Thông tin cần trao đổi xin liên hệ đ/c Nguyễn Trường Trung, Phó
Trưởng phòng NN&PTNT - Sở Kế hoạch và Đầu tư - ĐT: 0943.318.868)
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của quý
cơ quan, đơn vị. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh b/c;
- Giám đốc Sở (b/c):
- Lưu: VT, NN.
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