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Số: 333/GM-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng  9  năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Căn cứ Công văn số 1183/XD-TC ngày 11/9/2019 của Cục Quản lý xây 
dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra tình 
hình và bàn giải pháp xử lý giải phóng mặt bằng Dự án hồ chứa nước Bản Lải. 
UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra, nội dung cụ thể như sau:   

1. Thành phần: 
- Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND tỉnh Lạng Sơn: 
+ Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch UBND tỉnh; 
+ Đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. 
+ Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập và lãnh đạo các 

cơ quan liên quan (giao huyện chủ động mời); 
2. Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, bàn giải pháp xử lý giải phóng mặt bằng Dự án hồ chứa nước 
Bản Lải. 

3. Thời gian, địa điểm:  
Một buổi, sáng ngày 14/9/2019 (thứ Bảy): Từ 8 giờ 30 phút kiểm tra công 

trình đầu mối, sau đó họp tại UBND huyện Lộc Bình. 
          4. Phân công thực hiện: 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 
huyện Lộc Bình, Đình Lập chuẩn bị báo cáo, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm tra 
theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 1183/XD-TC ngày 11/9/2019 của Cục Quản 
lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập chuẩn bị nội 
dung theo trách nhiệm của đơn vị, báo cáo với Đoàn kiểm tra. 

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: TH, HC-QT, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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