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Thực hiện Công văn số 470/VP-KT ngày 05/02/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xem xét giao quản lý, khai thác công trình đập dâng Na Sầm 

của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đăng Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT 

được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty 

TNHH Thương mại và Đầu tư Đăng Vinh về quản lý, khai thác công trình đập 

dâng Na Sầm. 

Để có cơ sở, đề xuất báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Phòng QLXDCT; Lãnh đạo và 

chuyên viên Chi cục Thủy Lợi; 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Đại diện Sở Tài nguyên môi trường; 

- Đại diện Sở Công Thương; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Các Phòng chuyên môn và UBND xã có liên quan: Đề nghị UBND 

huyện Văn Lãng mời giúp; 

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

(nhờ Công ty mời giúp Xí nghiệp khai thác CTTL Văn Lãng); 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đăng Vinh. 

II. Nội dung 

Xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đăng Vinh về 

quản lý, khai thác công trình đập dâng Na Sầm. 

III. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00”, ngày 02/3/2021, tại Xí nghiệp 

khai thác công trình thủy lợi Văn Lãng. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý, vận hành công trình và các tài liệu, hồ sơ 

liên quan đến quản lý, khai thác công trình. 

- Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đăng Vinh báo cáo đề xuất 

phương án đầu tư và các tài liệu liên quan. 
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- Các đơn vị chuẩn bị các ý kiến tham gia liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

- Nhờ UBND huyện Văn Lãng bố trí phòng họp giúp đoàn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các thành phần 

tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLXDCT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

              

Nguyễn Phúc Đạt 
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