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GIẤY MỜI 

Khảo sát, giới thiệu địa điểm đề xuất đầu tư dự án  
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát, giới thiệu địa điểm đề xuất đầu tư 
dự án của nhà đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Khảo sát địa điểm đề xuất đầu tư dự án vào lĩnh vực nông 
nghiệp của Công ty Tập đoàn DABACO Việt Nam tại thôn Đồng Tiến, xã Yên 
Thịnh, huyện Hữu Lũng; sau đó họp tại hội trường UBND xã Yên Thịnh (nhờ 
UBND xã Yên Thịnh bố trí giúp phòng họp). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ  8h30 giờ 00 phút ngày 21/9/2019 (Thứ  bảy) tại 
trụ sở UBND xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. 

3. Địa điểm: Thôn Đồng Tiến, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Doanh nghiệp, 
kinh tế tập thể và tư nhân;  

- Đại diện các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện UBND xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tập đoàn DABACO Việt Nam 
(Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy 
quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty Tập đoàn DABACO Việt Nam: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt về đề 
xuất đầu tư. 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát địa điểm, đề nghị các cơ quan chủ động 
nghiên cứu, tham gia ý kiến về các nội dung liên quan theo chức năng quản lý nhà 
nước của mình. 

- Mọi thông tin liên hệ với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053 812 570 (gặp đồng chí: Phí Xuân  
Trường). 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí, ông (bà) đến dự 
họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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