
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 
 

 

Để đảm bảo đồng bộ sau khi kết nối giữa hai dự án Kè suối Lao Ly - đoạn 

từ cầu Lao Ly 1 đến cửa sông Kỳ Cùng và dự án Kỳ Cùng (giai đoạn 3), thành phố 

Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, phòng QLXDCT. 

1.2. UBND thành phố Lạng Sơn: Đại diện Lãnh đạo UBND, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn. 

1.3. Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo và cán bộ giám sát. 

1.4. Đơn vị thi công Công ty TNHH xây dựng Tây Trường Giang: Lãnh đạo 

và Cán bộ kỹ thuật thi công. 

1.5. Đơn vị tư vấn thiết kế Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ 

Thủy lợi: Chủ nhiệm thiết kế. 

2. Nội dung: Kiểm tra thực tế tại hiện trường về việc sử lý kỹ thuật đoạn nối 

tiếp vị trí suối Lao Ly công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3), thành 

phố Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 08 tháng 01 năm 2021.  

- Địa điểm: Tại hiện trường thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông 

Kỳ Cùng (giai đoạn 3), thành phố Lạng Sơn. 

4. Công tác chuẩn bị: 

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT: Chuẩn bị 

hồ sơ thiết kế công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3), thành phố 

Lạng Sơn; đề xuất phương án xử lý kỹ thuật; biên bản làm việc; phòng họp. 

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

thời gian và địa điểm./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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