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GIẤY MỜI 
Làm việc về tình hình thực hiện  

Hợp phần Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 
 

Nhằm kịp thời giải quyết nhưng khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải 
giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc 
làm việc nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung 1: Kiểm tra tuyến đường Khuổi Khỉn-Bản Chắt bị ảnh 
hưởng do thi công khu đầu mối dự án 

1. Thành phần:  

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng công trình;  

- Lãnh đạo đơn vị và phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án ĐTXD các 
công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

1.2. UBND huyện Lộc Bình:  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn có liên quan (Đề nghị UBND huyện mời). 

2. Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00, ngày 02/5/2019. (Các thành phần tham 
dự 14 giờ 00 tập trung tại đầu tuyến đường Khuổi Khỉn-Bản Chắt để đi kiểm tra 
hiện trường). 

3. Địa điểm: Tuyến đường Khuổi Khỉn-Bản Chắt, huyện Lộc Bình. 

II. Nội dung 2: Công tác GPMB và kinh phí thực hiện Bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 

1. Thành phần:  

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Như nội dung 1. 

1.2. UBND huyện Lộc Bình:  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn có liên quan (Đề nghị UBND huyện mời và 
chuẩn bị phòng họp). 

 



1.3. UBND huyện Đình Lập:  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn có liên quan (đề nghị UBND huyện mời). 

2. Thời gian: Từ 15h00, ngày 02/5/2019. 

3. Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Bình. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các đơn vị có liên 
quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Lý Việt Hưng 
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