
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

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

 
Số: 56/GM-SNN Lạng Sơn, ngày 09  tháng  7  năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

 

Kính gửi:  
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; 
Giao thông vận tải. 
- UBND các huyện: Lộc Bình và Đình Lập; 
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 697/UBND-TTPTQĐ 
ngày 3/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập về việc Thẩm tra, xem xét 
thực trạng thôn Pò Phát, xã Bính Xá bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Bản 
Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 
công tác GPMB của UBND huyện Đình Lập, Sở Nông nghiệp và PTNT trân 
trọng mời các đồng chí đại diện cơ quan đến dự họp: 

1. Nội dung: Kiểm tra, xem xét hiện trạng để đề ra giải pháp thực hiện về 
đền bù giải phóng mặt bằng tại thôn Pò Phát, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2019 (thứ bẩy). 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 

3. Thành phần:  

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Lãnh đạo Sở. 

+ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng công trình.  

+ Lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án ĐTXD các công 
trình Nông nghiệp và PTNT. 

-  UBND huyện Đình Lập:  

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện.  

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

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi Trường. 

- Đại diện Sở Giao thông vận tải. 

Ghi chú:  
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- Đề nghị UBND huyện Đình Lập chuẩn bị tài liệu phục vụ họp và bố trí 
địa điểm tổ chức họp. 

- Phương tiện đi công tác: Sở Nông nghiệp và PTNT có bố trí xe đi công 
tác; các đơn vị có nhu cầu liên hệ với đồng chí Dương phòng QLXDCT, số điện 
thoại: 0983.475.838 

- Xuất phát tại Thành phố Lạng Sơn lúc 6h30, ngày 13/7/2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đồng chí đến dự họp 
đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lưu: VT, VP (bố trí xe). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Phúc Đạt 

 
 
 


		2019-07-09T16:13:33+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




