UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số: 117 /GM-SNN-VP

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2019

GIẤY MỜI
Tổ chức nghiệm thu con giống bò thịt cao sản lai Zêbu ¾ máu ngoại
thuộc Dự án Trang trại chăn nuôi tập trung bò sinh sản, bò thịt
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông
Sở Nông nghiệp và PTNT nhân được Công văn số 509/TVPTCĐ-CN,
ngày 09/12/2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông, Lạng
Sơn: Về việc đề nghị nghiệm thu con giống bò thịt cao sản lai Zêbu ¾ máu ngoại
thuộc dự án Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tại xã Trung Thành, huyện
Tràng Định.
Sau khi xem xét các điều kiện theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT
Lạng Sơn là cơ quan chủ trì nghiệm thu dự án, trân trọng kính mời các cơ quan
liên quan tổ chức nghiệm thu cụ thể như sau:
1. Thành phần tham gia:
a) Cục Chăn nuôi:
- Đại diện Lãnh đạo Cục Chăn nuôi;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi;
b) Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn:
- Đại diện lãnh đạo Sở;
- Đại diện Lãnh đạo phòng KHTC, TSKTTH;
- Đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
c) Các Sở ban ngành:
- Đại diện lãnh đạo các Sở và cán bộ chuyên môn: Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính;
d) UBND huyện, xã:
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tràng Định và cán bộ phòng chuyên
môn của huyện;
- Đại diện lãnh đạo xã Trung Thành (đề nghị UBND huyện mời giúp);
e) Chủ dự án:
- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Phát triển Cửa Đông
và cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Chi nhánh Trang trại;
h) Đại diện Lãnh đạo Công ty cung ứng bò giống cho trang trại (đề nghị
Công ty CP Tư vấn đầu tư Phát triển Cửa Đông mời giúp).
2. Nội dung nghiệm thu:

Nghiệm thu con giống bò thịt cao sản lai Zêbu ¾ máu ngoại được Nhà
nước hỗ trợ cho doanh nghiệp.
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ 30 phút, ngày 20/12/2019 (Thứ sáu);
- Địa điểm: Tại Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt (Địa chỉ: xã
Trung Thành, huyện Tràng Định).
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ đảm
bảo đúng thành phần, chuẩn bị tài liệu có liên quan và có ý kiến tại buổi nghiệm
thu.
(Mọi thông tin liên hệ số ĐT: 0915.470.678 - Đ/c Nguyễn Nam Hùng- Chi
cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Sở;
- CVP, các PCVP của sở;
- Lưu: VT, VP.
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