
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 176/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan,  ngày 04 tháng 11 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Khảo sát địa điểm thực hiện 02 dự án tại huyện Văn Quan 

Thực hiện Giấy mời số 153/GM-SKHĐT ngày 30/10/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về khảo sát địa điểm thực hiện 02 dự án tại huyện 

Văn Quan.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Quan; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và 

PTNT; Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan; 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Đoàn; Trưởng thôn Bản Nầng, xã Tân 

Đoàn, huyện Văn Quan tham dự khảo sát địa điểm dự án Khu du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng. 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn; UBND xã Xuân Mai; Trưởng thôn khu 

vực Nhà máy hồi tham dự khảo sát địa điểm dự án Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng 

Sơn. 

2. Nội dung: Khảo sát địa điểm, đánh giá sự cần thiết, các mặt tác động của 

dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng và dự án Nhà máy chế biến 

hoa hồi Lạng Sơn.  

3. Thời gian, địa điểm: Ngày 05/11/2019 (Thứ Ba). 

3.1. Buổi sáng: Khảo sát địa điểm, đánh giá sự cần thiết, các mặt tác động 

của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng. 

- Thành phần:  

+ Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi 

trường;  

+ Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Đoàn; Trưởng thôn Bản Nầng, xã Tân 

Đoàn (do UBND xã mời) 

- Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 00 phút, tại Hồ Bản Nầng, xã Tân Đoàn; 

Sau kiểm tra thực tế họp thống nhất các nội dung liên quan tại hội trường UBND 

xã Tân Đoàn (UBND xã Tân Đoàn chuẩn bị phòng họp). 

3.2. Buổi chiều: Khảo sát địa điểm hiện trường dự án Nhà máy chế biến hoa 

hồi Lạng Sơn 



- Thành phần:  

+ Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan;  

+ Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; 

Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn; UBND xã Xuân Mai; Trưởng thôn khu 

vực Nhà máy hồi tham dự khảo sát địa điểm dự án Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng 

Sơn (Do UBND thị trấn, UBND xã Xuân Mai mời). 

- Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút. Tại khu vực dự kiến xây dựng Nhà 

máy chế biến hoa hồi tại xã Xuân Mai và thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. Sau 

kiểm tra thực tế họp thống nhất các nội dung liên quan tại phòng họp tầng III-

UBND huyện Văn Quan. 

4. Chuẩn bị: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị các nội dung liên quan. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 


