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GIẤY MỜI 

Họp thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án  

Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

 
 

Ngày 16/2/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều 

chỉnh dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và hồ sơ kèm theo 

của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn (Nhà đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức họp thẩm định nội dung đề xuất điều chỉnh dự án của nhà đầu tư như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài 

chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư Pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn 

(trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt, đề nghị người tham gia có 
giấy ủy quyền). 

2. Nội dung: Thẩm định nội dung điều chỉnh dự án Quần thể Khu du lịch 

sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Mặt Trời 

Mẫu Sơn 

 (Nội dung Tóm tắt thông tin điều chỉnh dự án, nội dung  xin ý kiến của 

các cơ quan và Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án gửi kèm theo Giấy mời).  

3. Thời gian và nội dung: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 22/02/2022 (thứ ba). 

 4. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị: Các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và chuẩn bị ý kiến tham gia ý kiến trực tiếp tại cuộc họp. 

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19.  
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Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Vũ Hoàng Quý 
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