
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

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

Số:  66 /GM-SNN Lạng Sơn, ngày 13 tháng  6  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 

Thực hiện kế hoạch số 247/KH-ĐGS ngày 15/5/2018 của Hội Đồng nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc giám sát tình hình triển khai, thực hiện của một số dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018. Sở Nông nghiệp và PTNT trân 
trọng kính mời: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch Tài chính, Quản lý XDCT, Thanh tra, 
Văn phòng; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT (các 
Nhà thầu có liên quan nhờ Ban quản lý mời giúp). 

2. Nội dung 

Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng 
giai đoạn II và Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn III thành phố Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Đi thực địa: Đúng 07h30’ ngày 14/6/2018 (Thứ năm), tập trung tại Văn 
phòng Sở xuất phát đi kiểm tra hiện trường (Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng: 
Quản lý xây dựng công trình, Thanh tra). 

- Họp tại văn phòng sở: Sau khi đoàn đi kiểm tra thực tế tại hiện trường 
dự kiến khoảng 09h30’ (Toàn bộ thành phần). 

4. Công tác chuẩn bị 

- Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo và các tài liệu 
có liên quan đến tình hình thực hiện các dự án. 

- Văn Phòng Sở chuẩn bị phòng họp cho đoàn sau khi đi kiểm tra ngoài 
thực địa. 

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 mời; 
- Văn phòng Sở (bố trí xe); 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
 


		2018-06-13T15:39:24+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




