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Số: 123/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2019 
 

GIẤY MỜI HỌP 
Xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông và hồ sơ kèm theo. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét về 
chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị tham dự họp. 

1. Nội dung: Họp xem xét đề nghị điều chỉnh quy mô Dự án Trang trại chăn 
nuôi bò sinh sản, bò thịt theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 06/9/2019 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Doanh nghiệp, kinh tế 
tập thể và tư nhân; Phòng Kinh tế ngành;  

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông (Trường hợp người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông báo cáo tóm tắt về 
tình hình triển khai thực hiện dự án và đề xuất điều chỉnh. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà nước 
của mình. 

(Có Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi bò sinh 
sản, bò thịt của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông chỉnh sửa, bổ 
sung theo yêu cầu tại Thông báo số 193/TB-SKHĐT ngày 01/8/2019 kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan đơn vị 
tham dự họp đúng thành phần nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- CBĐM(VVQ); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Hà Mạnh Cường 
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