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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét phương án nắn suối để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi 

lợn chất lượng cao, thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan.   

 

Thực hiện Văn bản số 2689/VP-KT ngày 16/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét phương án nắn suối để thực hiện dự án Trang trại 

chăn nuôi lợn chất lượng cao, thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất với UBND tỉnh về các nội 

dung do UBND huyện Văn Quan đề xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính 

mời: 

1. Thành phần  

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:  Đại diện lãnh đạo Sở; phòng quản lý xây 

dựng công trình; Chi cục trưởng chi cục thủy lợi. 

1.2. Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng. 

1.3. UBND huyện Văn quan: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và các phòng 

chuyên môn liên quan (do UBND huyện mời); 

1.4. UBND xã Lương Năng: Đại diện Lãnh đạo UBND xã và công chức địa 

chính – nông lâm. 

1.5. Chủ đầu tư dự án: Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại 

Quang và những người khác có liên quan do nhà đầu tư mời. 

2. Nội dung  

Xem xét phương án nắn suối để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn 

chất lượng cao thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan  của UBND huyện 

Văn Quan. 

3. Thời gian: Từ 8h00, ngày 01/7/2022. 

4. Địa điểm: Tại dự án “Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao”, thôn Pá 

Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.   

5. Công tác chuẩn bị  

- Đề nghị UBND huyện Văn Quan: Báo cáo về việc thực hiện dự án của Công 

ty và đề xuất phương án xử lý phần diện tích đất suối; các văn bản, hồ sơ pháp lý liên 

quan đến sự phù hợp của việc nắn suối đối với các quy hoạch phát triển của huyện. 



2 

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại Quang: Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ 

liên quan đến vị trí, diện tích đất suối đề nghị cải tạo, nắn dòng (bản vẽ hiện trạng khu 

đất, phương án tính toán, thiết kế nắn suối đã được phê duyệt trong đó làm rõ khoảng 

cách giữa hướng suối cũ và mới... ); bố trí phòng họp. 

- UBND xã Lương Năng, huyện Văn Quan: tham gia ý kiến các nội dung về 

công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 

- Các cơ quan tham gia chủ động  nghiên  cứu  hồ sơ và tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nội dung khác có liên quan. 

Các đơn vị có nhu cầu đi xe cùng Sở NN&PTNT, liên hệ Đ/c Hiếu, số điện 

thoại 0981623682. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các cơ quan đến 

dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

(Gửi kèm báo cáo số 536/BC-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện Văn 

Quan về kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Trang trại 

chăn nuôi lợn chất lượng cao thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, Văn phòng sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển dự án Đại Quang (Địa chỉ: Số 1136 

đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quân Ba Đình, thành phố Hà Nội); 

- Ông Đinh Xuân Nam- Người đại  diện  theo  pháp  luật  của Công  ty Cổ 

phần đầu tư phát triển  dự án Đại  Quang (Địa  chỉ: số 18, ngõ 95 Đội  Cấn, 

phường Đội  Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà  Nội; Số điện  thoại  liên  hệ: 

0976.884.888). 
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