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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất các nội dung thẩm định đề xuất dự án đầu tư trồng rừng 

cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi động vật hoang 

dã tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì thẩm định dự án đầu tư trồng rừng 

cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi động vật hoang dã tại 

xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn do Công ty cổ phần Dược Liệu 

Green (Nhà đầu tư) đề xuất nộp lại sau thông báo thẩm định. Để có đầy đủ cơ sở 

báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp để thống nhất các nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Bộ CHQS tỉnh; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h30’, ngày 11/3/2022 (Thứ Sáu). 

3. Nội dung: Xem xét thống nhất các nội dung thẩm định đề xuất dự án 

đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi 

động vật hoang dã tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị: Các cơ quan nghiên cứu hồ sơ đề xuất dự án và dự thảo báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chuẩn bị ý kiến tham gia ý kiến trực 

tiếp tại cuộc họp. (Đính kèm Dự thảo báo cáo thẩm định và hồ sơ đề xuất dự án 

đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi 
động vật hoang dã tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn)  

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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