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GIẤY MỜI 
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, 

tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2018, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Hồ chứa 
nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra tình hình triển khai 
thực hiện dự án với nội dung sau: 

1. Thành phần làm việc 

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

- Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất), Chủ tịch UBND các xã vùng dự án của  
huyện Lộc Bình (do UBND huyện mời). 

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 13/11/2018 (thứ Ba); 
các thành phần tập trung tại khu vực ngã 3 giao quốc lộ 4B với đường Khuổi 
Khỉn - Bản Chắt, sau đó đi kiểm tra thực địa dự án thuộc địa bàn huyện Lộc 
Bình; họp kết luận buổi làm việc tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình. 

3. Nội dung  

Kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, 
giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các công việc 
cụ thể thuộc trách nhiệm của địa phương liên quan đến dự án. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổng hợp, báo cáo cụ thể tiến độ triển khai dự án Hồ chứa 
nước Bản Lải giai đoạn 1; trọng tâm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ 
và tái định dự án. 

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn báo cáo tiến độ triển khai các nội dung do đơn vị làm chủ đầu tư. 
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- UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập báo cáo các công việc có liên quan 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Bố trí phương tiện:  

+ Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe chuyên trách (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng); 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đi cùng xe của Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

+ Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, phóng viên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh đi cùng xe của Sở Giao thông vận tải; 

+ Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh đi cùng xe của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

+ Các thành phần khác chủ động phương tiện tham dự.  

(Các cơ quan, đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp) 
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,  
 Cổng TTĐT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (TQV). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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