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Số: 126 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 
GIẤY MỜI HỌP 

Thẩm định đề xuất dự án đầu tư  
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng VCN - Nà Tâm  

_____________ 

 

Nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng VCN - Nà Tâm và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư 
VCN (nhà đầu tư); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định đề 
xuất dự án của các cơ quan có liên quan tại Công văn số 1139/SKHĐT-
DNKTTT ngày 13/8/2019;  

Để có đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét về chủ trương đầu tư dự án, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị tham dự họp. 

1. Nội dung: Họp thẩm định đề xuất dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng VCN - Nà Tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 18/9/2019 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
(Địa chỉ: Số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Doanh nghiệp, kinh 
tế tập thể và tư nhân;  

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài 
chính;  Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Giao thông vận tải; 

- Đại diện Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN 
(Trường hợp người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty Cổ phần Đầu tư VCN chuẩn bị báo cáo tóm tắt về đề xuất dự án 
đầu tư và các tài liệu có liên quan phục vụ họp. 
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- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước 
của mình. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời kính mời các đồng chí, ông 
(bà) đến dự họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT.  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
  
 
 

 
Phùng Thị  Thanh Nga 
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