
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 12 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc xem xét nội dung phương án quản lý, khai thác,  

dự toán kinh phí công trình dự án hồ chữa nước Bản Lải,  

xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 455/TTr-

KTTL ngày 23/11/1022 của Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi 

Lạng Sơn về việc xin phương án quản lý, khai thác, dự toán kinh phí công trình 

dự án hồ chữa nước Bản Lải, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm xem xét, góp ý hoàn thiện phương án quản lý, khai thác, dự toán kinh phí 

công trình dự án hồ chứa nước Bản Lải. 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;   

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - tài chính, Quản lý XDCT;  

- Chi cục Thuỷ lợi: Lãnh đạo và chuyên viên; 

2. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

3. Đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Đại diện UBND huyện Lộc Bình; 

5. Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn Công ty TNHH MTV khai thác 

CTTL Lạng Sơn. 

II. Nội dung 

Xem xét nội dung phương án quản lý, khai thác, dự toán kinh phí công trình 

dự án hồ chữa nước Bản Lải do Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy 

lợi Lạng Sơn xây dựng, soạn thảo; thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh 

III. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2022 (thứ tư). 

IV. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

V. Chuẩn bị nội dung: 

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

Báo cáo nội dung phương án quản lý, khai thác, dự toán kinh phí công trình dự 

án hồ chữa nước Bản Lải và các tài liệu liên quan, báo cáo trực tiếp tại cuộc họp 

2. Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu nội dung phương án quản 

lý, khai thác, dự toán kinh phí công trình dự án hồ chứa nước Bản Lải, chuẩn bị 

các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp. 
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3. Văn phòng Sở: Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ 

cuộc họp.     

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần đến dự 

đúng địa điểm và thời gian như trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
  - Như Thành phần; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Văn phòng;  

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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