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GIẤY MỜI 

 
 

Để chuẩn bị công tác ứng phó với các sự cố thiên tai có thể xảy ra trong mùa 
mưa bão năm 2018, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về việc 
ảnh hưởng của việc thi công của cầu sông Thương 2 trên tuyến đường cao tốc Bắc 
Giang – Lạng Sơn với dòng chảy của sông Thương trên địa bàn huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời:  

I. Thành phần 
1. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 
- Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý XDCT; 
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn. 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang: Lãnh đạo Sở và chuyên viên. 
3. Đại diện Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn: Lãnh đạo và chuyên viên 

công ty (Các đơn vị có liên quan khác nhờ Công ty mời giúp). 
II. Nội dung 
- Kiểm tra khả năng thoát lũ của lòng sông Thương tại vị trí xây dựng cầu 

Sông Thương 2 trước mùa mưa bão năm 2018; 
- Kiểm tra thực địa hiện trường, tiến độ thi công của cầu sông Thương 2 

cũng như những biện pháp phòng chống lũ tiểu mãn, lũ chính vụ năm 2018.  
III. Thời gian, địa điểm: Đúng 14 giờ 30” ngày 19/4/2018 (thứ 5), tại 

hiện trường công trình (vị trí xây dựng cầu vượt sông Thương, phía bờ phải trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gần đầu mối đập Cầu Sơn). 

IV. Công tác chuẩn bị 
Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo về tiến độ; biện pháp 

ứng phó với lũ tiểu mãn, lũ chính vụ năm 2018 và chuẩn bị phòng họp giúp đoàn 
kiểm tra sau khi đi thực địa.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn trân trọng kính mời các 
đơn vị đến làm việc đúng giờ và đủ thành phần./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Văn phòng Sở (bố trí xe); 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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