UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09 /GM-SNN

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kiểm tra thực địa và tình hình triển khai các hạng mục của Hợp phần Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Lải
giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn.
Kính gửi:
- UBND các huyện: Lộc Bình và Đình Lập;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT.
Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án
trọng điểm năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 kế hoạch triển khai thực
hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai
đoạn I, tỉnh Lạng Sơn.
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
hạng mục của 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 PTNT tổ chức kiểm tra thực địa
và làm việc với UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập về công tác triển khai thực tế ở
địa phương, cụ thể như sau:
I. Nội dung, thời gian và địa điểm
1. Nội dung 1: Kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện thi công hạng mục Cầu
Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc Lộ 31, kiểm tra địa điểm xây
dựng khu tái định cư.
1.1. Thành phần tham dự:
* Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Đồng chí Lý Việt Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở;
- Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó giám đốc Sở;
- Các phòng: Kế hoạch tài chính, Quản lý xây dựng công trình.
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo và cán bộ liên quan.
* UBND huyện Đình Lập
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn và các xã có liên quan (nhờ UBND huyện mời giúp).
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* Các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng: đề
nghị Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT mời giúp.
1.2. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20/02/2019 (thứ tư);
1.3. Địa điểm: Tại hiện trường công trình Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn
ngập nước trên Quốc Lộ 31;
2. Nội dung 2: Làm việc với UBND huyện Đình Lập về công tác triển khai
thực hiện các công việc thuộc phạm vi huyện: Tiến độ triển khai đo vẽ; tình hình
thẩm định, phê duyệt, chi trả cho người dân,…; nhu cầu vốn năm 2019; các khó
khăn vướng mắc khi thực hiện; các đề xuất kiến nghị; dự ước tổng kinh phí thực
hiện; công tác báo cáo định kỳ về Chủ đầu tư;…
2.1. Thành phần tham dự:
* Sở Nông nghiệp và PTNT: Như nội dung 1.
* UBND huyện Đình Lập:
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn và các xã có liên quan (nhờ UBND huyện mời giúp).
* Các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng: đề
nghị Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT mời giúp.
2.2. Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 20/02/2019;
2.3. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện.
3. Nội dung 3: Làm việc với UBND huyện Lộc Bình về công tác triển khai
thực hiện các công việc thuộc phạm vi huyện: Tiến độ triển khai đo vẽ, thẩm định,
phê duyệt; nhu cầu vốn; các khó khăn vướng mắc khi thực hiện; các đề xuất kiến
nghị; dự ước tổng kinh phí thực hiện; công tác báo cáo định kỳ về Chủ đầu tư;…
* Sở Nông nghiệp và PTNT: Như nội dung 1.
* UBND huyện Lộc Bình:
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn và các xã có liên quan (nhờ UBND huyện mời giúp).
- Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 20/02/2019;
- Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện.
II. Công tác chuẩn bị
Để buổi làm việc đạt hiệu quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các
đơn vị tham gia chuẩn bị các tại liệu và nội dung liên quan. Cụ thể:
- Đề nghị UBND các huyện Đình Lập, Lộc Bình: Chuẩn bị báo cáo, tài liệu
liên quan, dự kiến nguồn vốn, nêu rõ những khối lượng công việc đã thực hiện, các
khó khăn vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất và bố trí giúp phòng họp cho
Đoàn sau khi đi kiểm tra thực địa;
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- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các tài liệu liên quan, báo cáo
tình hình thực hiện cụ thể các đầu mục công việc, những khó khăn vướng mắc, giải
pháp thực hiện, kế hoạch thực hiện và các đề xuất kiến nghị; thông báo cho các
Nhà thầu có liên quan tham dự.
Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan chủ động
thời gian và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo sở;
- Phòng QLXDCT, KHTC;
- Văn phòng Sở (bố trí 02 xe),
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt
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