
GIẤY MỜI
Dự Họp xem xét quá trình thực hiện dự án đầu tư trồng rừng
của Doanh nghiệp trên địa bàn các xã Châu Sơn, Đồng Thắng,

Thái Bình

 

Kính gửi: Các thành phần dự họp.

         

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND huyện tổ chức
buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng rừng của
các Doanh nghiệp được UBND tỉnh giao, cho thuê đất trên địa bàn huyện, cụ
thể như sau:

1. Thành phần:

- TT Huyện ủy;               (Có Giấy mời riêng)

- TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Phòng TNMT;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn,
Thanh tra huyện, Hạt Kiểm l lm huyêṇ, Công an huyện;

- Lãnh đạo và công chức Địa chính Nông nghiệp, X ly dựng và Môi
trường UBND các xã Ch lu Sơn, Đồng Thắng, Thái Bình. 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần  L lm sản Thịnh Lộc-Shinec;

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược liệu tốt.

2. Nội dung: Họp xem xét quá trình thực hiện dự án đầu tư trồng rừng
của doanh nghiệp trên địa bàn các xã Ch lu Sơn, Đồng Thắng, Thái Bình.



3. Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 00, ngày 10/01/2018 (thứ Tư) tại
phòng họp tầng 2, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Chuẩn bị nội dung:

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu tổng hợp, báo
cáo công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đất
đai của doanh nghiệp trong công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng
rừng.

4.2. UBND các xã Ch lu Sơn, Đồng Thắng và xã Thái Bình: Báo cáo
cụ thể hiện trạng đầu tư trồng rừng của các Doanh nghiệp đến thời điểm hiện
tại; Đề xuất, kiến nghị của nh ln d ln trên địa bàn đối với công tác triển khai
thực hiện dự án đầu tư trồng rừng của các Doanh nghiệp.

4.3. Các thành phần tham dự họp chuẩn bị nội dung có liên quan để
phát biểu.

4.4. Công ty Cổ phần Thịnh Lộc-Shinec có báo cáo cụ thể về tình hình
triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã Thái Bình, xã Đồng Thắng (báo
cáo nêu rõ về tình hình thay đổi chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký
kinh doanh; việc thay đổi tư cách pháp nhân; tình hình quản lý, sử dụng từ
khi được giao đất, thuê đất đến nay; kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong
thời gian tới). 

4.5. Công ty Cổ phần Dược liệu tốt: Báo cáo cụ thể về tình hình triển
khai thực hiện dự án trên địa bàn xã Ch lu Sơn (báo cáo nêu rõ về tình hình
thay đổi chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh; việc thay đổi
tư cách pháp nhân; tình hình quản lý, sử dụng từ khi được giao đất, thuê đất
đến nay; kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới); Nhu cầu xin
giao, thuê đất bổ sung trên địa bàn huyện.

Đề nghị các đơn vị có báo cáo gửi về UBND huyện Đình Lập (thông
qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 09 tháng 01 năm 2018.

Tr ln trọng kính mời./.


