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THÔNG BÁO 

Kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận hành dự án:  
Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu 

năm do Hợp tác xã Lùng Khoang làm Chủ dự án 
 
 

Kính gửi: 
 

 
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- UBND xã Xuân Mai; 
- Chi cục Thú y; 
- Hợp tác xã chăn nuôi Lùng Khoang. 

 

Ngày 28/6/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có Giấy mời số 49/GM-SNN về 
việc Kiểm tra, rà soát, nghiệm thu dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận hành 
dự án: Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây 
lâu năm do Hợp tác xã chăn nuôi Lùng Khoang làm Chủ dự án. Tuy nhiên do Lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT bận đột xuất nên đã có thông báo hoãn tại văn bản 
số 36/TB-SNN ngày 02/7/2019.  

Sau khi xem xét, sắp xếp công việc Sở Nông nghiệp và PTNT xin trân trọng 
thông báo thời gian, địa điểm làm việc như sau: 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 30, ngày 26/7/2019 (Thứ sáu).  

- Địa điểm: tại Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng 
cây ăn quả lâu năm thôn Bản Dạ xã Xuân Mai, huyện Văn Quan. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 49/GM-SNN ngày 28/6/2019 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT không thay đổi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, 
đơn vị tham gia đảm bảo thời gian và đúng thành phần./. 

 

Nơi nhận:    
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: KHTC, TS-KTTH, QLXDCT; 
- Văn phòng Sở: Đăng tin và bố trí xe; 
- Lưu: VT. 
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