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GIẤY MỜI 

Khảo sát thực địa địa điểm đề xuất thực hiện dự án  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện thẩm định đề xuất 02 dự án Khu 

sinh thái trải nghiệm kết hợp nghĩ dưỡng hồ Pắc Làng của Liên danh: Công  ty 

Cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản Việt Nam và Công ty TNHH New 

World  Capital; dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In của Liên 

danh: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Nam và Công ty 

cổ phần Bách Niên Gia. Địa điểm đề xuất 02 dự án thuộc huyện Đình Lập. 

Để có đủ cơ sở, thông tin thẩm định dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 

trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự. 

1. Thành phần tham dự:  

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

sách;  

- Đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa – Thể 

thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

- Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Đình Lập;  

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

- Đại diện UBND thị trấn Đình Lập nơi đề xuất dự án Khu du lịch sinh 

thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In; 

- Đại diện UBND thị trấn nông trường Thái Bình nơi đề xuất dự án Khu 

sinh thái trải nghiệm kết hợp nghĩ dưỡng hồ Pắc Làng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Liên danh: Công  ty Cổ phần đầu tư 

kinh doanh Bất động sản Việt Nam và Công ty TNHH New World  Capital đề 

xuất dự án Khu sinh thái trải nghiệm kết hợp nghĩ dưỡng hồ Pắc Làng  (nếu 

người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền 

hợp lệ) 

- Người đại diện theo pháp luật của Liên danh: Công ty cổ phần Đầu tư 

Kinh doanh Bất động sản Việt Nam và Công ty cổ phần Bách Niên Gia đề xuất 

dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In (nếu người đại diện 

không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ) 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 giờ ngày 02/12/2020 (Thứ 4) 
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3. Nội dung, địa điểm:  

Tiến hành khảo sát thực địa vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu du 

lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In tại thị trấn Đình Lập trước; Sau đó 

khảo sát thực địa vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án Khu sinh thái trải nghiệm 

kết hợp nghĩ dưỡng hồ Pắc Làng tại thị trấn nông trường Thái Bình.  

Kết thúc khảo sát họp đánh giá dự án tại UBND huyện Đình Lập. (Đề 

nghị UBND huyện Đình Lập bố trí giúp phòng họp) 

(Hồ sơ đề xuất 02 dự án đã được gửi kèm theo Công văn số 

1725/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 23/11/2020 và Công văn số 1718/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 23/11/2020 của Sở Kế hoạch và 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 - 0977811986 (gặp đồng chí: 

Lê Tuấn Hải). 

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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 

 

 

 

 


		2020-11-28T10:32:17+0700




