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GIẤY MỜI 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc với UBND xã Tân Hương để kiểm tra 

xem xét đơn đề nghị của chủ hộ ông Nguyễn Văn  Hùng về nội dung xin phê duyệt Đề án 

chăn nuôi lợn thương phẩm với quy mô 500 con/lứa. 

Thành phần, Kính mời: 

* Ở huyện: 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng NN-PTNT huyện; 

- Đại diện  phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Đại diện Hạt kiểm lâm Đức Thọ; 

* Ở  xã Tân Hương: 

- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức Địa chính - Xây dựng, công chức Nông 

nghiệp - Môi trường. 

* Chủ hộ: 

Ông: Nguyễn Văn  Hùng, địa chỉ: thôn Tân Thành, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ 

(Thành phần ở xã nhờ Văn phòng UBND xã tin mời) 

Thời gian: 1 buổi bắt đầu từ 14 giờ 30 phút, ngày 11/8/2020. 

Địa điểm: Tại gia đình hộ ông: Nguyễn Văn  Hùng, thôn Tân Thành xã Tân Hương. 

Giao phòng NN-PTNT huyện chủ trì cuộc làm việc tổng hợp báo cáo kết quả với 

UBND huyện, Hạt kiểm lâm phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường chuẩn bị 

dụng cụ xác định tọa độ, vị trí dự kiến xây dựng trang trại. UBND xã Tân Hương phối 

hợp với chủ hộ chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cuộc làm việc cụ thể như: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, Dự thảo Đề án chăn nuôi, số liệu các tiêu chí  đối với 

trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn theo Luật chăn nuôi năm 2018 và các hồ sơ có liên 

quan để làm việc. 

 Yêu cầu các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng cấp ủy - chính quyền huyện; 

- Lưu VT, NN. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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