
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      tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, đánh giá danh mục công trình thực sự cấp bách  

có nguy cơ mất an toàn cao cần phải sửa chữa ngay trên địa bàn  

huyện Bắc Sơn và Tràng Định 

 

Thực hiện Công văn số 4117/VP-KT ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc sửa chữa, khắc phục sự cố công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trên 

địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định và việc hỗ trợ kinh phí cho UBND 

các huyện, thành phố bị ảnh hưởng đợt mưa lớn ngày 10/5/2022. 

Nhằm đánh giá, rà soát chính xác mức độ an toàn của đập, hồ chứa nước 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lãnh đạo Sở, Phòng QLXDCT, 

Chi cục Thuỷ lợi; 

2. Đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

3. UBND huyện Bắc Sơn: Đại diện Lãnh đạo và Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (kiểm tra đối với các công trình trên địa bàn huyện Bắc Sơn); 

4. UBND huyện Tràng Định: Đại diện Lãnh đạo và Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (kiểm tra đối với các công trình trên địa bàn huyện Tràng Định); 

5. Đơn vị quản lý công trình: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn 

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn. (Đề nghị Công ty 

mời Lãnh đạo Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Sơn và Lãnh đạo Xí 

nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tràng Định); 

6. Đơn vị tư vấn: Đại diện Lãnh dạo Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 

thuỷ lợi Lạng Sơn. 

II. Nội dung 

Kiểm tra, rà soát xác định cụ thể danh mục công trình thực sự cấp bách có 

nguy cơ mất an toàn cao cần phải sửa chữa ngay trong số các công trình có nguy 

cơ mất an toàn trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định; thống nhất 

báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn theo quy 

định. 

III. Thời gian và địa điểm:  

- Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022 (tập trung tại UBND huyện Bắc Sơn). 

- Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/9/2022 (tập trung tại UBND huyện Tràng Định). 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn chuẩn bị 

báo cáo tình hình quản lý, khai thác các công trình thủy lợi có nguy cơ mất an 

toàn cao trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định. 

2. Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn bố trí phòng họp cho Đoàn ngày 

23/9/2022; UBND huyện Tràng Định bố trí phòng họp cho Đoàn ngày 

26/9/2022. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các thành 

phần đến dự đúng địa điểm và thời gian như trên./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
  - Như Thành phần; 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Văn phòng;  

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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