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GIẤY MỜI 

Về việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình: Cắm mốc 

chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Sửa chữa  

và nâng cao an toàn đập (WB8) 
 

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn nhận được báo cáo số 

127/BC-PPMU ngày 26/10/2022 của Ban quản lý Tiểu dự án Sữa chữa và nâng 

cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo hoàn thành thi công xây 

dựng gói thầu: C1-LANGSON-CS7/Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn 

thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).  

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng 

mục công trình: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Tiểu Dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với những nội dung như sau: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Đại diện lãnh đạo sở; Phòng QLXDCT. 

- Chi cục Thuỷ lợi: Đại diện Lãnh đạo chi cục, phòng chuyên môn. 

- Ban quản lý Tiểu dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh 

Lạng Sơn: Đại diện lãnh đạo Ban và cán bộ chuyên môn. 

(Đề nghị Chủ đầu tư mời giúp các đơn vị liên quan gồm: Tư vấn khảo sát, 

thiết kế; thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng). 

2. Đơn vị nhận bàn giao (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi 

Lạng Sơn) : Lãnh đạo công ty; Xí nghiệp khai thác CTTL các huyện có công trình 

xây dựng (Các xí nghiệp: nhờ công ty mời giúp). 

3. UBND các huyện, thành phố có công trình xây dựng:  

- Đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố: Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình, 

Hữu Lũng, TP Lạng Sơn. 

- UBND các xã: Đại diện lãnh đạo UBND các xã Quốc Khánh,Hùng Sơn, 

Kháng Chiến huyện Tràng Định; Xuất Lế, Thạch Đạn huyện Cao Lộc; Hòa Sơn, 

Tân Thành huyện Hữu Lũng; Tú Mịch huyện Lộc Bình; Hoàng Đồng, Mai Pha 

thành phố Lạng Sơn. 

4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TN MTV Bắc Lạng. 

II. Nội dung 

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình: Cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8), tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 
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III. Địa điểm và thời gian:  

- Địa điểm: Tập trung tại công trình xây dựng (công trình đập). 

- Thời gian cụ thể như sau: 

TT Công trình  
Địa điểm công 

trình 
Thời gian Ghi 

chú 

1 Hồ Kỳ Nà 
xã Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định 
8 giờ 30 phút ngày 

03/11/2022 

 

2 Hồ Khuổi Mặn 
xã Hùng Sơn, huyện 

Tràng Định 
14 giờ ngày 03/11/2022  

3 Hồ Cốc Lùng 
xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định 

4 Hồ Ba Sơn 
xã Xuất Lễ, huyện 

Cao Lộc 
8 giờ 30 phút ngày 

04/11/2022 

 

5 Hồ Bản Cưởm 
xã Thạch Đạn, 

huyện Cao Lộc 
14 giờ ngày 04/11/2022  

6 Hồ Khuôn Pinh 
xã Hòa Sơn, huyện 

Hữu Lũng 
8 giờ ngày 07/11/2022  

7 Hồ Kai Hiển 
xã Tân Thành, 

huyện Hữu Lũng 
8 giờ ngày 08/11/2022  

8 Hồ Khau Piều 
xã Tú Mịch, huyện 

Lộc Bình 
8 giờ ngày 09/11/2022  

9 Hồ Thâm Sỉnh 
xã Hoàng Đồng, 

thành phốLạng Sơn 
8 giờ ngày 10/11/2022  

10 Hồ Bó Chuông 
xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn 
14 giờ ngày 10/11/2022  

IV. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị Ban quản lý Tiểu dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình để phục vụ công tác 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; liên hệ với UBND các xã bố trí phòng họp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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