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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét đề nghị xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 

trình Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia huyện Lộc Bình.   

 

Thực hiện Văn bản số 4277/VP-KT ngày 21/9/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét chủ trương điều chỉnh dự án dự án đầu tư xây dựng 

công trình Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia huyện Lộc Bình. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất với UBND tỉnh về các nội 

dung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đề xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

1. Thành phần  

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Đại diện Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý xây 

dựng công trình; Chi cục Kiểm Lâm. 

1.2. Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải. 

1.3. UBND huyện Lộc Bình: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và các phòng 

chuyên môn liên quan (do UBND huyện mời); 

1.4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đại diện Lãnh đạo BCH Bộ đội 

Biên phòng. 

1.5 Chủ đầu tư:  Lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (các đơn vị có liên 

quan: tư vấn thiết kế,tư vấn giám sát, đơn vị thi công nhờ Ban mời giúp). 

2. Nội dung  

Xem xét một số nội dung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Di 

dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia huyện Lộc Bình và xem xét 

thực địa tuyến đường xin bổ sung (đoạn tuyến từ đường tuần tra biên giới đến 

trung tâm bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia ).   

3. Thời gian: Từ 08h30, ngày 27/9/2022. 

4. Địa điểm: Tại Km10+400 đường tuần tra biên giới Bản chắt - Chi Ma 

(điểm cuối tuyến đường bổ sung) để kiểm tra thực địa tuyến đường, sau đó họp 

đánh giá nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông 

nghiệp và PTNT. 

5. Công tác chuẩn bị  
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- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn: Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại, 

những khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án; sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung 

dự án.  

- UBND huyện Lộc Bình: Nhờ UBND huyện bố trí giúp phòng họp cho 

đoàn sau khi đi kiểm tra thực địa tuyến công trình. 

- Các cơ quan tham gia chủ động nghiên cứu hồ sơ và tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nội dung khác có liên quan. 

Các đơn vị có nhu cầu đi xe cùng Sở NN&PTNT, liên hệ Đ/c chiến, số điện 

thoại 0813.288.111. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các cơ quan đến 

dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

(Gửi kèm Báo cáo số 317/BC-BQL ngày 19/9/2022; Dự thảo báo cáo tình 

hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phương án thiết kế tuyến đường bổ sung 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn và các văn bản có liên quan). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP, Văn phòng sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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