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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:  61/GM-SNN Lạng Sơn, ngày 30 tháng  5  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 

Thực hiện công văn số 1897/VP-KTN ngày 28/5/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc liên quan đến công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình, huyện 
Lộc Bình. 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; 

- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi. 

2. Sở Tài chính: Lãnh đạo Sở và chuyên viên. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở và chuyên viên. 

4. 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; Đơn vị kinh doanh mặt 
thoáng hồ (nhờ Công ty mời giúp). 

5. UBND huyện Lộc Bình  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện UBND thị trấn Lộc Bình và các phòng chuyên môn có liên quan: 
Nhờ UBND huyện mời giúp.  

II. Nội dung 

Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý công trình (Công 
ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn), trách nhiệm của địa 
phương trong việc quản lý phạm vi lòng hồ, các hạng mục công trình, hành lang 
bảo vệ công trình; đánh giá việc cho thuê mặt thoáng hồ để kinh doanh. 

III. Thời gian, địa điểm: Đúng 14 giờ 00” ngày 04/6/2018 (Thứ hai), tại 
trụ sở UBND huyện Lộc Bình. 

IV. Công tác chuẩn bị 

1. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

- Báo cáo về tình hình quản lý khai thác công trình hồ Nà Dầy từ khi được giao 
quản lý đến nay. Đã có những xử lý gì khi có những vi phạm lấn chiếm đất công trình 
hồ Nà Dầy, sự phối hợp với cơ quan chức năng và các bên liên quan.  

- Báo cáo làm rõ việc cho thuê mặt thoáng hồ theo các quy định hiện hành, làm 
rõ việc xả thải và xây dựng các công trình phụ trợ trong phạm vi hồ của đơn vị kinh 
doanh mặt thoáng hồ hiện tại.  

- Báo cáo làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý khi để xảy ra các vi phạm trên. 

2. UBND huyện Lộc Bình 
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- Báo cáo làm rõ trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý phạm vi 
lòng hồ, các hạng mục công trình, hành lang bảo vệ công trình, sự phối hợp với 
Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Lạng Sơn trong quá trình giải quyết sự việc. 

- Kiểm tra, đánh giá việc kinh doanh của đơn vị thuê mặt thoáng hồ theo các 
quy định hiện hành. 

- Nhờ UBND huyện bố trí phòng họp giúp đoàn làm việc.  

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); 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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