
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số : 428  /MH-UBND              ày  03  tháng  6   ăm 2022 
 

 

GIẤY MỜI  
    
  

 

 

Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kính mời đại biểu 

tham dự  cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh chủ trì. 

 1/ Thành phần:  

 - Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Đại diện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

+ Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Xây 

dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Du 

lịch; Văn hóa và Thể thao. 

+ Cục Thuế tỉnh; 

 + Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 + Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 + UBND thành phố Nha Trang (thông báo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang 

cùng dự); 

 + Công ty Cổ phần Vinpearl, Công ty Cổ phần VinWonders Nha Trang 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo); 

+ Văn phòng UBND tỉnh. 

 2/ Nội dung: Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 

điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Công viên văn hóa và du lịch 

sinh thái Vinpearlland. 

 3/ Thời gian: Lúc 07 giờ 30 ngày 06/6/2022 (Thứ Hai). 

 4/ Địa điểm: Phòng họp 02, Văn phòng UBND tỉnh, số 01 Trần Phú, 

thành phố Nha Trang. 

 5/ Yêu cầu: 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

pháp lý liên quan; chuẩn bị tài liệu phát cho đại biểu; báo cáo tại cuộc họp. 

 - Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị dự họp chuẩn bị tài liệu, phát 

biểu tại cuộc họp.  

 

 



Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc, đến dự đông đủ và đúng giờ./.   

 * Sa  đí   kèm B   c   số 1681/BC-S  ĐT    y 25/5/2022 của Sở Kế 

hoạc  v  Đầu tư. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như thành phần tại mục 1; 

- Phòng XD-NĐ (dự họp); 

- Lưu VT+HN, NL.   

 

 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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