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GIẤY MỜI 
 

 

 

Thực hiện Chương công tác của các chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải 
tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lãnh đạo phòng: KHTC, Quản lý XDCT; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT. 

2. UBND huyện Đình Lập  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND xã có liên quan: Nhờ UBND huyện 
mời giúp. 

3. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 

- Lãnh đạo Ban;  

- Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết kế có liên quan (nhờ Ban 
mời giúp). 

II. Nội dung 

Xem xét tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng cũng như thực hiện di dân tái định cư trên địa bàn huyện Đình Lập. 

III. Thời gian, địa điểm  

1. Thời gian: 09h00, ngày 15/8/2018 (thứ tư).  

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các tài liệu có liên quan cũng 
như xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết trong năm 2018 và các năm tiếp theo. 

- UBND huyện Đình Lập chuẩn bị tài liệu cũng như các ý kiến đề xuất liên 
quan tới công tác di dân, đặc biệt là tại khu vực cầu Pò Háng; nhờ UBND huyện 
chuẩn bị giúp phòng họp cho đoàn kiểm tra. 

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; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở (bố trí xe); 
- Lưu: VT, QLXDCT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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