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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

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

Số: 76 /GM-SNN Lạng Sơn, ngày 18 tháng  7  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 

Căn cứ Báo cáo số 364/HĐND-VP ngày 28/6/2018 của Thường trực HĐND 
tỉnh Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 
tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; 

Thực hiện công văn số 596/UBND-TH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về 
việc giao xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND 
tỉnh khóa XVI. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý XDCT; 

- Ban QLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi 
phía Bắc tỉnh Lạng Sơn: Lãnh đạo Ban và điều phối viên; 

2. UBND huyện Lộc Bình  

- Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- UBND xã Đông Quan: Lãnh đạo HĐND, UBND xã và cán bộ chuyên môn 
về thủy lợi; cử tri có kiến nghị.  

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

- Đại diện Lãnh đạo Công ty; 

- Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện Lộc Bình (nhờ Công ty mời giúp). 

4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty CP xây dựng và cây xanh Hà Đô. 

5. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. 

II. Nội dung 

Kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của cử tri xã Đông Quan về khắc phục 
tuyến mương thủy lợi dẫn nước từ hồ Bản Chành ra cánh đồng thuộc xã Đông 
Quan bị thủng, nước rò rỉ sạt lở; đề xuất phương án xử lý. 

III. Thời gian, địa điểm: Đúng 14 giờ 30” ngày 20/7/2018 (Thứ sáu), tại 
trụ sở UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình. 

IV. Công tác chuẩn bị 

1. Ban QLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh 
miền núi phía Bắc tỉnh Lạng Sơn 

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan tới dự án;  

- Báo cáo làm rõ tiến độ thực hiện dự án, chất lượng công trình cũng như quá 
trình bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

2. UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 

- Báo cáo làm rõ kiến nghị của cử tri tại những vị trí cụ thể nào làm cơ sở 
xem xét, khắc phục; 

- Nhờ UBND xã bố trí phòng họp giúp đoàn làm việc.  
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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 Ban QLDA); 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
 


		2018-07-18T16:23:48+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




