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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đánh giá dự án  

Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km 6 – Km12), 

giai đoạn 2, huyện Lộc Bình 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 284/VP-KTngày 

25/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty 

TNHH Mặt trời Mẫu Sơn về thi công cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch 

Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12). Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các cơ 

quan dự họp, kiểm tra thực tế hiện trường dự án. 

1. Thành phần tham gia 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và du lịch; 

-UBND huyện Lộc Bình: Đại điện lãnh đạo phụ trách và cơ quan chuyên 

môn liên quan; 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; 

- Đại diện Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn. 

2. Nội dung: Kiểm tra hiện trường dự án, họp xem xét đề nghị dừng thi 

công dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-

Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình theo đề nghị tại Công văn số 02/2021/CV-

MSS ngày 18/01/2021 của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn. 

3.Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 29/01/2021 (thứ sáu) 

4. Địa điểm: Tập trung Kiểm tra tại hiện trường đầu tuyến dự án (Km 6); 

sau đó họp đánh giá dự án tại phòng họp tầng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị 

- Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn báo cáo khái quát tình hình triển khai 

thực hiện dự án Quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và những ảnh 

hưởng do việc thi công cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn 

Km 6-Km12) tới việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư. 

- Ban quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông báo cáo đầy đủ về 

tình hình thực hiện dự án, phân tích đánh giá tác động của việc dừng thực hiện 
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dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), 

giai đoạn 2, huyện Lộc Bình. 

- Các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp 

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

thời gian và địa điểm trên. Trường hợp đi xe chung tập trung tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư lúc 7h15'./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 

 


		2021-01-27T09:43:43+0700




