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GIẤY MỜI  
Họp xem xét Phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn công trình  

cầu Kỳ Cùng và khu vực lân cận 
 

UBND tỉnh tổ chức họp xem xét Phương án phòng chống lũ, bảo đảm an 
toàn công trình xây dựng cầu Kỳ Cùng và khu vực lân cận với nội dung sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, các 
chuyên gia thủy lợi nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Thủy lợi có kinh nghiệm 
phòng, chống lụt, bão (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời, bố trí 
phương tiện đưa đón); 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi; 
- Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông; 
- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng cầu 75. 
2. Nội dung  
Xem xét Phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn công trình cầu Kỳ 

Cùng và khu vực lân cận. 
3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00’ ngày 26/7/2018 (thứ Năm) tập trung tại 

công trình cầu Kỳ Cùng để khảo sát thực tế, sau đó di chuyển về phòng họp trực 
tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 
 Sở Giao thông vận tải báo cáo Phương án phòng chống bão lũ, đảm bảo an 

toàn công trình xây dựng cầu Kỳ Cùng và khu vực lân cận. 
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, HC-QT; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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