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GIẤY MỜI

Kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành
Thực hiện Văn bản số 3166/SKHĐT-DNĐT ngày 19/11/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định dự án Khu du
lịch và nhà nghỉ Xuân Thành. Để có cơ sở báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư theo
yêu cầu, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch và
nhà nghĩ Xuân Thành.
Thành phần:
* Ở huyện, kính mời:
- Đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Trưởng phòng và Chuyên viên liên quan các phòng: Tài chính - Kế hoạch,
Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch Xuân Thành và các công trình công
cộng huyện;
- Chi cục trưởng và các bộ phụ trách lĩnh vực thu thuế thuộc Chi cục Thuế huyện;
* Ở xã Xuân Thành, kính mời: Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính xây dựng.
* Nhà đầu tư: Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và các
thành phần liên quan.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2021.
Địa điểm: Kiểm tra thực địa dự án và làm việc tại Văn phòng Công ty cổ
phần Hồng Lam Xuân Thành.
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Hồng
Lam Xuân Thành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các nội dung liên quan phục vụ buổi
làm việc.
Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy
định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.
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