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GIẤY MỜI 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án  

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Quần 
thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn triệu tập họp Ban Chỉ đạo với nội 
dung cụ thể sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo - Chủ trì; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh 
thái, cáp treo Mẫu Sơn tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và chuyên viên các 
Phòng: Kinh tế chuyên ngành, Khoa giáo - Văn xã. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 13/6/2018 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn 
bị báo cáo, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 
và đề xuất giải pháp triển khai dự án, in ấn tài liệu phát tại cuộc họp; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện, 
đề xuất các nội dung cần thực hiện để đẩy nhanh tiến độ Dự án. 

Kính mời các thành phần dự họp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 




