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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /GM-SNN           Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Công văn số 425/VP-KT ngày 06/02/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết nội dung liên quan dự án Trang trại 

chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trân trọng kính mời: 

1. Thành phần dự họp: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Lãnh đạo Sở; 

+ Đại diện các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục 

Kiểm lâm; 

- Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- UBND huyện Đình Lập: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập và Phòng chuyên môn có 

liên quan; 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (nhờ UBND 

huyện Đình Lập thông báo, mời giúp); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech 

(Nếu người đại diện không tham dự được người khác đi thay phải có Giấy ủy 

quyền hợp lệ). 

2. Nội dung: Nghiên cứu, xác định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi 

đối với dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình 

Lập theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

422/BNN-CN ngày 31/01/2023 và các quy định liên quan. 

3. Thời gian: Bắt đầu vào hồi 08h30' ngày 22/02/2023 (Thứ Tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT (Địa chỉ: số 

118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn). 

5. Đề nghị: 

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech: Chuẩn bị các tài liệu liên quan quá 

trình thực hiện dự án (bao gồm các thủ tục pháp lý về môi trường, quy hoạch 

xây dựng,…; nêu rõ các khoảng cách theo quy định về chăn nuôi); chuẩn bị đầy 



2 

 

đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án (bao gồm các bản vẽ tổng mặt bằng 

theo quy hoạch chi tiết xây dựng, theo thiết kế được thẩm định, phê duyệt; bản 

vẽ tổng mặt bằng theo ĐTM đã được duyệt;..). 

- Các cơ quan thành phần dự họp: nghiên cứu, có ý kiến đánh giá về lĩnh 

vực quản lý của ngành mình. 

(Gửi kèm theo giấy mời dự thảo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn theo số điện thoại: 0944.666.118 (ông Mai Quỳnh Trọng). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các thành  

phần tham dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đinh Thị Thu 

 


		2023-02-20T08:48:21+0700


		2023-02-20T09:13:55+0700


		2023-02-20T09:12:18+0700


		2023-02-20T09:12:18+0700


		2023-02-20T09:14:39+0700




