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GIẤY MỜI 

Kiểm tra địa điểm thực hiện dự án Trang trại lợn sạch Xuân Thái 
 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 641/VP-KTN ngày 
25/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét hướng dẫn, tháo gỡ khó 
khăn cho Công ty TNHH MTX chăn nuôi lợn sạch Hương Gia trong triển khai 
thực hiện dự án đầu tư (Có Báo cáo về tình hình thực hiện dự án Trang trại lợn 
sạch Xuân Thái của Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia đề 
ngày 25/11/2019 kèm theo). Để có cơ sở trả lời, hướng dẫn Công ty TNHH 
MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 
mời đại diện các cơ quan tham dự. 

1.  Nội  dung: Kiểm tra, đánh giá dự án Trang trại lợn sạch Xuân Thái và 
xem xét trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương 
Gia theo đề nghị tại Báo cáo ngày 25/11/2019. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’, ngày 24/3/2020 tập trung  tại Trụ sở 
UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

3. Địa điểm: Kiểm tra địa điểm thực hiện dự án tại xã Minh Sơn, huyện 
Hữu Lũng. Sau đó họp đánh giá dự án chăn nuôi lợn sạch Hương Gia và xem xét 
kiến nghị của Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia tại Trụ sở 
UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

 4. Thành phần 

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

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

- Đại diện Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi 
nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện UBND huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện UBND xã Minh Sơn; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn 
sạch Hương Gia (Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay 
phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia: Chuẩn bị báo cáo 
(07 bản) về tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000339, chứng nhận lần đầu ngày 
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07/5/2015 đến nay, những khó khăn vướng mắc và nội dung cụ thể kiến nghị 
của Công ty, cung cấp các tài liệu kèm theo có liên quan. 

- UBND xã Minh Sơn bố trí giúp phòng họp. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá dự án và đề xuất của Công ty, đề 
nghị các cơ quan tham gia ý kiến cụ thể theo chức năng quản lý nhà nước của 
mình. Một số nội dung cần cho ý kiến cụ thể: 

+ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham gia ý kiến 
cụ thể về nội dung đề nghị hỗ trợ thiệt hại khi dự án bị tiêu hủy 22.000 kg lợn 
trước ngày 22/6/2019 do dịch tả lợn Châu Phi. 

+ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 
tỉnh Lạng Sơn: tham gia ý kiến cụ thể về nội dung đề nghị hỗ trợ vay vốn của 
Công ty. 

+UBND huyện Hữu Lũng, UBND xã Minh Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tham gia ý kiến cụ thể về đề xuất trồng cây mít dai Hữu Lũng, 
đánh giá về hoạt động thực hiện dự án, tình hình chấp hành các quy định pháp 
luật trên địa bàn quản lý và các nội dung có liên quan. 

Trường hợp các cơ quan không bố trí được phương tiện đề nghị tập trung 
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng 7 giờ 00 để xuất phát. 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: Phạm Thuý Nga). 

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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