
         UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 43 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Khảo sát địa điểm đề xuất dự án đầu tư  

Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm Miền Bắc 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện thẩm định dự án đầu tư Trang trại 

chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm Miền Bắc do Hợp tác xã 

Nông nghiệp Miền Bắc đề xuất và đã có Văn bản số 620/SKHĐT-QLĐTNN 

ngày 12/4/2022 xin ý kiến thẩm định các cơ quan liên quan. 

Để có đủ thông tin thẩm định, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh 

sản và lợn thịt thương phẩm Miền Bắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan tham dự khảo sát. 

1. Thành phần tham dự:  

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

sách và Trung tâm Xúc tiến đầu tư; 

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

- Đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia; Thôn Khuổi 

Ngành, xã Quý Hòa. (đề nghị UBND xã Quý Hòa thông báo, mời giúp) 

- Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã Nông nghiệp Miền Bắc 

(nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy 

quyền hợp lệ). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 phút, ngày 28/04/2022 (Thứ Năm). 

3. Nội dung, địa điểm:  

- Từ 08h30, Tiến hành khảo sát thực địa vị trí khu đất (tại xã Quý Hòa, 

huyện Bình Gia) và sau đó họp trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan 

đến đề xuất thực hiện dự án.  

- Địa điểm họp thống nhất sau khảo sát địa điểm do UBND xã Quý Hòa 

chuẩn bị giúp Đoàn khảo sát.  

4. Đề nghị 
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- Hợp tác xã Nông nghiệp Miền Bắc báo cáo tóm tắt đề xuất dự án tại 

cuộc họp. 

- Các thành viên tham gia khảo sát cho ý kiến về địa điểm đề xuất thực 

hiện và đề xuất dự án theo chức năng quản lý nhà nước.  

(Đề xuất dự án ban đầu đã được gửi cho các cơ quan kèm theo Công văn 

số 620/SKHĐT-QLĐTNN ngày 12/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 -  0977.811.896 (gặp đồng 

chí: Lê Tuấn Hải). 

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

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 

 

 

 


		2022-04-25T10:45:27+0700




