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GIẤY MỜI 

Đánh giá đề xuất điều chỉnh Dự án Khu kinh doanh dịch vụ xăng dầu 

 tổng hợp của Công ty cổ phần tổng hợp Miền Bắc và Dự án  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Dự án 

Khu kinh doanh dịch vụ xăng dầu tổng hợp của Công ty cổ phần Tổng hợp Miền 

Bắc nộp theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư và Điều 48 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.  

Ngày 14/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 

2194/SKHĐT-QLĐTNNS xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan. Để 

có đầy đủ thông tin thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án theo quy định, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự buổi làm 

việc, cụ thể như sau:  

1. Thành phần tham dự 

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

ngân sách;  

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tổng hợp Miền Bắc 

(Ghi chú: Nếu người đại diện theo pháp luật không tham dự được người khác đi 

thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Bắt đầu từ 08h30’ ngày 18/11/2022 (Thứ sáu); 

- Địa điểm: Tại khu đất thực hiện dự án: Km6+200 đến Km6+500 bên 

phải Quốc lộ 1A, thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Sau khi kiểm tra 

hiện trường, làm việc tại văn phòng của Công ty tại dự án (nhờ Công ty bố trí 

giúp phòng họp). 

3. Nội dung: Đánh giá tình hình triển khai dự án và xem xét các nội dung 

đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư.  

4. Đề ngh: 

-  Công ty cổ phần tổng hợp Miền Bắc chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình 

thực hiện dự án và trình bày sơ bộ đề xuất điều chỉnh tại cuộc họp (đề nghị cung 
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cấp các văn bản liên quan đến các thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường...); 

- Trên cơ sở nghiên cứu nội dung hồ sơ (bao gồm các nội dung giải trình 

của nhà đầu tư) và kết quả kiểm tra tại thực địa, đề nghị các cơ quan tham gia ý 

kiến theo chức năng nhiệm vụ, đánh giá tình hình hoạt động của dự án làm cơ sở 

đề xuất chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư. 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

giờ và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-16T07:54:42+0700




