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GIẤY MỜI 
Khảo sát thực tế một số địa điểm Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn  

đề xuất triển khai dự án đầu tư  
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019, UBND tỉnh mời các cơ quan 
tham gia khảo sát thực tế một số địa điểm Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn đề 
xuất triển khai dự án đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn.  

2. Thời gian, địa điểm: Các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh 
vào 14 giờ ngày 27/3/2019 (thứ Tư) để xuất phát đi kiểm tra thực tế. 

3. Nội dung: Khảo sát một số khu vực, địa điểm Công ty TNHH Mặt Trời 
Mẫu Sơn đề xuất thực hiện dự án đầu tư. 

4. Phân công chuẩn bị: 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn chuẩn bị phương án, tài liệu khảo sát, 
tóm tắt ý tưởng triển khai dự án đầu tư để trình bày tại thực địa. 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị 
tài liệu, ý kiến liên quan về các địa điểm Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn đề 
xuất triển khai một số dự án đầu tư (vị trí cụ thể tại 02 văn bản gửi kèm). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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