
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /GM-SNN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình Kè bảo vệ những đoạn sạt lở 

trên sông Trung và sông Thương, huyện Hữu Lũng  

 

Căn cứ cứ kế hoạch số 44/KH-SNN ngày 13/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình: Kè chống sạt lở bờ sông 

Bắc Khê xóm Thả Lác, khu I thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; Kè bảo vệ 

những đoạn sạt lở trên sông Trung và sông Thương, huyện Hữu Lũng; 

Sở Nông nghiệp và PTNT, trân trọng kính mời các đơn vị tham gia kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Các thành phần theo Kế hoạch số 44/KH-SNN ngày 13/3/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2020.  

3. Địa điểm: Tại hiện trường công trình (Thôn Nhị Hà, thị trấn Hữu Lũng) 

4. Nội dung: Kiểm tra điều kiện nghiệm thu bàn giao dự án Kè bảo vệ 

những đoạn sạt lở trên sông Trung và sông Thương, huyện Hữu Lũng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng 

thời gian và địa điểm./.  

(Kế hoạch số 44/KH-SNN ngày 13/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi 

kèm trên hệ thống i-office) 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phuc Đạt 
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