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GIẤY MỜI 

Khảo sát vị trí và họp đánh giá nội dung thẩm định 

dự án Khu chăn nuôi công nghiệp Lũng Vài 

 

Sau khi tiếp nhận Văn bản đề nghị thực hiện dự án Khu chăn nuôi công 

nghiệp Lũng Vài và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị 

và Khu công nghiệp (Nhà đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại 

diện các cơ quan tham dự khảo sát thực địa và họp thẩm định đề xuất dự án đầu tư, 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

sách;  

- Đại diện Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

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

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ;  

- Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  

- Đại diện Công an tỉnh;  

- Đại diện UBND huyện Văn Quan; Đại diện UBND xã Điềm He, huyện 

Văn Quan; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô 

thị và Khu công nghiệp. (Nếu người đại diện không tham dự cử người khác đi thay 

phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 8 giờ, 30 phút, ngày 28/10/2020. Địa 

điểm tại Thôn Phai Cam, xã Điềm He, huyện Văn Quan (đề nghị UBND huyện Văn 

Quan liên hệ bố trí phòng họp sau khi đi thực địa hiện trường dự án). 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa và thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, báo cáo về đề xuất dự án để phục vụ khảo sát 

thực địa và trình chiếu, báo cáo tại phòng họp (lưu ý nội dung báo cáo cần giải 

trình các ý kiến thẩm định tại Thông báo số 147/TB-SKHĐT ngày 29/7/2020 và 

các ý kiến bổ sung tại dự thảo báo cáo tóm tắt kèm theo). 
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 - Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường dự án và hồ sơ dự án đã bổ sung 

chỉnh sửa theo Thông báo số 147/TB-SKHĐT ngày 29/7/2020, đề nghị các cơ 

quan liên quan tham gia ý kiến đối với các đề xuất nội dung của dự án; việc chấp 

hành các quy định trong triển khai dự án; đánh giá tác động của dự án tới phát triển 

kinh tế - xã hội và môi trường cảnh quan khu vực thực hiện dự án. 

- Đề nghị UBND huyện Văn Quan phối hợp giúp chuẩn bị phòng họp, 

phương tiện phục vụ cuộc họp. 

 Mọi thông tin cần đề nghị liên hệ đ/c Phạm Thúy Nga; chuyên viên phòng 

Quản lý đầu tư ngoài ngân sách; điện thoại: 02053.812.570 hoặc 0979.100.234. 

 (Hồ sơ đề xuất dự án gửi kèm theo Giấy mời) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự đúng thời gian 

và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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