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GIẤY MỜI 

Hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai  

thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Tràng Định 
__________________________ 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại thông báo số 360/TB-UBND ngày 23/6/2022, trong đó: "đối với 

kiến nghị về việc tạo điều kiện mở rộng địa điểm, tăng quy mô sản xuất của Công 

ty TNHH sản xuất và đầu tư XNK Đức Quý và tháo gỡ khó khăn trong việc giải 

quyết vướng mắc về đất đai, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen Trương Gia: giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét tháo gỡ đối với dự án nêu trên 

và các dự án tương tự, trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2022", Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan dự họp với nội dung sau:  

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý đầu tư 

ngoài ngân sách;  

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

- Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định và các phòng chuyên môn có liên quan;  

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư 

XNK Đức Quý; 

2. Thời gian, địa điểm: 8h00, ngày 08/7/2022 (thứ sáu). 

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

4. Nội dung: Xem xét giải quyết vướng mắc nội dung đề xuất mở rộng, 

tăng quy mô sản xuất dự án của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư XNK Đức 

Quý và tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết vướng mắc về đất đai. 

5. Đề nghị:  

- UBND huyện Tràng Định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại văn bản số 1975/VP-KT ngày 10/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

kiểm tra, hướng dẫn công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức 

Quý thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định; 

- Công ty TNHH sản xuất và đầu tư XNK Đức Quý báo cáo về diện tích 

đề xuất mở rộng, quá trình triển khai hoạt động của dự án, các khó khăn vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện;  



- Các thành phần tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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