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Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Họp xem xét nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả 

kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo liên quan đến việc xây dựng 

ngầm tràn Thác Chẽ, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng  

 

Để xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến việc xây dựng ngầm tràn 

Thác Chẽ, Lân Dầu qua sông Trung, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng. 

2. Nội dung: Xem xét nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết 

quả kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo liên quan đến việc xây dựng 

ngầm tràn Thác Chẽ, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: từ 9 giờ 00, ngày 19/8/2020 (thứ Tư). 

- Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công thực hiện 

- Sở Giao thông vận tải trình bày nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất 

phương án xử lý tại cuộc họp (chủ động in tài liệu để phục vụ họp).  

- UBND huyện Hữu Lũng báo cáo rõ việc cung cấp thông tin, phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải trong quá trình xem xét, kiểm tra hiện trường, đề xuất UBND tỉnh 

ban hành Văn bản số 565/UBND-KT ngày 31/5/2020. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ. 

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 THNC, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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