
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 74 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2021 
 

 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra khảo sát thực địa khu đất đề xuất thực hiện dự án đầu tư phát triển 

cây Mắc Ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 499/TB-UBND ngày 

04/9/2021 của UBND tỉnh thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh (Ngày 30 tháng 8 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng 

kính mời: 

1. Thành phần tham gia 

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

sách; 

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện UBND huyện Bình Gia; 

- Đại diện UBND xã Hoa Thám, huyện Bình Gia; 

- Đại diện Công ty Cổ phần Liên Việt Lạng Sơn;  

2. Nội dung: Kiểm tra, khảo sát thực địa và họp xem xét sự trùng lấn về 

diện tích vị trí 05 hộ dân thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám với khu đất đề xuất 

thực hiện dự án đầu tư phát triển cây Mắc Ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3.Thời gian: Bắt đầu vào hồi 8h30' ngày 23/9/2021. 

4. Địa điểm: Từ 8h30' tập trung tại UBND xã Hoa Thám, huyện Bình 

Gia. 

5. Đề nghị: 

(1) Công ty Cổ phần Liên Việt Lạng Sơn: Chuẩn bị báo cáo về đề xuất dự 

án và báo cáo rõ về hiện trạng, quy hoạch của khu đất đề xuất dự án, quá trình 

làm việc với chủ sở hữu các thửa đất của khu đất đề xuất cũng như các hộ dân 

đề xuất trồng rừng tại vị trí trùng lấn với đề xuất dự án. Gửi báo cáo về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước 02 ngày đi khảo sát. 

(2) UBND huyện Bình Gia cho ý kiến về hiện trạng, quy hoạch của khu 

đất đề xuất dự án và quan điểm về phần diện tích của các hộ dân đề nghị giao 

đất có sự trùng lấn về diện tích; UBND xã Hoa Thám tham vấn ý kiến của người 

dân trong khu vực đề xuất thực hiện dự án và xem xét tổng hợp nhu cầu của 
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nhân dân đối với khu vực địa điểm trên.  Bố trí chuẩn bị phòng họp giúp đoàn 

kiểm tra. 

(3) Các cơ quan nghiên cứu Báo cáo của Công ty, có ý kiến đánh giá về 

lĩnh vực quản lý của ngành mình. 

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

thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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