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GIẤY MỜI   

Làm việc xử lý các dự án đang tạm dừng xử lý hồ sơ theo Văn bản số 

804/UBND-NL2 ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8576/UBND-NL2 ngày 
21/12/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ; số 901/UBND-KT2 ngày 19/02/2021 về một số nội 
dung liên quan đến đề xuất của Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các Sở: Xây dựng, Tài nguyên 
và Môi trường (đề nghị mời thêm Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh), Tư pháp, Tài 
chính, Công Thương; 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND các huyện: Thành phố 
Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch 
Hà, Kỳ Anh, Can Lộc. 

Tới dự buổi làm việc về xử lý các dự án đang tạm dừng xử lý hồ sơ theo 
Văn bản số 804/UBND-NL2 ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh và Văn bản số 
1261-TB/TU ngày 9/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy: 

- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thời gian:  14h30 , ngày 02/03/2021; 

- Địa điểm: Phòng họp – Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Để chuẩn bị cho buổi làm việc, đề nghị các sở, ngành, địa phương: 

Nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 
8576/UBND-NL2 ngày 21/12/2020, số 901/UBND-KT2 ngày 19/02/2021; kiểm 
tra, rà soát lại các dự án đã chấp thuận, nguồn gốc, hiện trạng khu đất thực hiện 
dự án thuộc địa bàn quản lý; đề xuất phương án xử lý đối với các dự án. 

(Có Danh sách các dự án gửi kèm theo) 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian (đây là cuộc họp xử 
lý nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị có lãnh đạo đơn vị tham gia)./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phó Giám đốc Sở; 

- VP Sở (để bố trí P/họp); 

- Lưu: VT, DNĐT; T. 
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