
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 4 năm 2021 

GIẤY MỜI 

              Kính gửi:  

                                         - Văn phòng UBND tỉnh;   

- Các sở: TN&MT; Xây dựng; Tài chính;   

   - UBND thành phố Điện Biên Phủ; 

   - Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh; 

        

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 578/UBND-TH ngày 

03/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 116-CV/TU ngày 

19/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, trân trọng kính mời quý cơ 

quan tham dự buổi họp, thống nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 

các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tại 

Dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ban Giám đốc, Phòng Kinh tế đối ngoại; 

- UBND thành phố Điện Biên Phủ: Đại diện lãnh đạo UBND, phòng nghiệp 

vụ chuyên môn; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính: Đại diện lãnh đạo 

Sở và Phòng chuyên môn; 

- Nhà đầu tư: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH ĐT TM&DV Hoàng Anh. 

2. Nội dung dự kiến thảo luận trao đổi 

Trên cơ sở Tài liệu nhà đầu tư đề xuất ((1). Báo cáo Giám sát đánh giá thực 

hiện đầu tư, (2). Báo cáo pháp lý, (3) Văn bản số 01/BC-HA-NTT ngày 30/3/2021) 

và Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư các Sở, ngành, Nhà đầu tư thảo luận thống 

nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng 

mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tại Dự án Khu đô thị mới Nam 

Thanh Trường cho phù hợp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật đầu tư 

năm 2020. 

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 14h, ngày 02/4/2021 (thứ 6) 

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc sở; 

- Lưu: VT, KTĐN.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

                    Bùi Mạnh Thắng 
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