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Số: 127 /GM-SNN Lạng Sơn, ngày  30  tháng  11  năm 2018 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện công văn số 4750/VP-KTN ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia về hỗ trợ, sửa 
chữa công trình thủy lợi; 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; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục thủy lợi. 

2. UBND huyện Bình Gia  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Phòng chuyên môn, UBND xã có liên quan: Nhờ UBND huyện 
mời giúp. 

3. Đại diện Công ty TNHH Một thành viên khai thác CTTL. 

II. Nội dung 

Kiểm tra thực địa hiện trường và xem xét đề nghị của UBND huyện Bình 
Gia về việc xin bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi mương 
Đông Đăm, xã Hoa Thám bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. 

III. Thời gian, địa điểm: Đúng 08 giờ 30” ngày 04/12/2018 (Thứ ba), tại 
trụ sở UBND huyện Bình Gia. 

IV. Công tác chuẩn bị 

UBND huyện Bình Gia chuẩn bị báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây 
ra, tình hình thu nộp quỹ Phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; chuẩn bị phòng 
họp giúp đoàn kiểm tra cũng như bố trí dẫn đoàn đi kiểm tra 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; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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