
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 02 năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, xem xét thực tế hiện trạng công trình hồ Khuôn Tùng,  

xã Tri Phương, huyện Tràng Định 
 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được báo cáo số 45/BC-KTTL ngày 

16/02/2023 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Lạng Sơn về kết quả kiểm 

tra sự cố cống điều tiết công trình hồ Khuôn Tùng, xã Tri Phương, huyện Tràng 

Định. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng công trình 

với nội dung như sau:  

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lãnh đạo Phòng QLXDCT; Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuỷ lợi, Ban 

quản lý các công trình Nông nghiệp và PTNT; 

2 UBND huyện Tràng Định: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Tri Phương. 

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn: Lãnh 

đạo và phòng chuyên môn. (Nhờ Công ty mời Lãnh đạo Xí nghiệp khai thác 

CTTL Tràng Định); 

II. Nội dung 

Kiểm tra thực tế hiện trạng vị trí cống lấy nước hồ Khuôn Tùng, xã Tri 

Phương, huyện Tràng Định theo đề xuất của Công ty TNHH MTV khai thác 

CTTL Lạng Sơn tại Báo cáo số 45/BC-KTTL ngày 16/02/2023 và thống nhất 

phương án xử. 

III. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00”, thứ tư ngày 22/02/2023, tại công 

trình hồ Khuôn Tùng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định . 

IV. Tổ chức thực hiện 

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

- Chuẩn bị báo cáo, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến quản lý, khai thác và 

sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Khuôn Tùng. 

- Chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tràng Định chủ động hạ 

mực nước trong hồ để giảm áp lực, đảm bảo an toàn công trình; phối hợp với 

chính quyền địa phương thông báo người dân lấy nước và tích trữ nước để phục 

vụ sản xuất khi hạ nước hồ; tiếp tục theo dõi diễn biến của sự cố và báo cáo kịp 

thời cơ quan có thẩm quyền khi có chuyển biến xấu hơn. 
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2. Nhờ UBND xã Tri Phương bố trí phòng làm việc cho đoàn sau khi đi 

kiểm tra thực địa công trình. 

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; 

- Phòng QLXDCT, KHTC; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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