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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     
Số:  53/GM-SNN Lạng Sơn, ngày  18 tháng 5 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện công văn số 1695/VP-KTN ngày 15/5/2018 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra thông tin phản ánh trên báo điện tử Danviet. Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn  

- Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý xây dựng công trình; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Nước sạch và VSMTNT. 

2. UBND huyện Lộc Bình 

- Đại điện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại điện các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện: Nhờ UBND 

huyện mời giúp (Nhờ UBND huyện chỉ đạo UBND xã Sàn Viên chuẩn bị phòng họp 

giúp đoàn làm việc);  

- UBND xã Sàn Viên: Đại diện lãnh đạo UBND xã, các phòng chuyên môn có 

liên quan và đại diện các thôn có hộ dân bị ảnh hưởng. 

3. Công ty TNHH Một thành viên khai thác CTTL Lạng Sơn 

Đại diện lãnh đạo công ty; Xi nghiệp khai thác CTTL Lộc Bình. 

II. Nội dung 

Kiểm tra thông tin đăng trên báo điện tử Danviet ngày 05/5/2018 phản ánh tình 

trạng hơn 300 hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình nhiều năm 

qua phải ăn uống, sinh hoạt bằng nước mương. 

III. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 8h30’ ngày 23/5/2018 (thứ 4). 

- Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình. 

IV. Công tác chuẩn bị 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT: Chuẩn bị các tài liệu liên quan tới các 

công trình cấp nước sinh hoạt đã, đang và dự kiến thực hiện tại xã Sàn Viên cũng như 

tình hình bàn giao, sử dụng các công trình cấp nước trên địa bàn xã;  
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- UBND huyện Lộc Bình: Chỉ đạo UBND xã Sàn Viên cùng các phòng chuyên 

môn kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình thực tế sử dụng nước sinh hoạt tại địa 

phương trong thời gian qua; tình hình quản lý khai thác các công trình cấp nước trên 

địa bàn xã sau khi xây dựng; những kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền. 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trân trọng kính mời các đơn vị đến 

làm việc đúng giờ và đủ thành phần./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần;                                              
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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