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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 (hợp phần do Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư)  

  

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tổ chức kiểm tra dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc 

(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản 

Lải, giai đoạn 1 (hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 

đầu tư) cụ thể như sau: 

I. Kiểm tra dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương- Ái Quốc 

(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập) 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư); 

- Nhà thầu thực hiện dự án có liên quan đến nội dung đang triển khai thực 

hiện, hoặc khắc phục (giao chủ đầu tư mời). 

2. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc  

a) Thời gian: Ngày 11/9/2020 (thứ Sáu). 

b) Lịch trình cụ thể: các sở, ngành tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh, xuất 

phát đi kiểm tra thực địa lúc 6 giờ. 

c) Phương pháp làm việc: Kiểm tra, kết luận trực tiếp tại hiện trường 

(trường hợp nội dung báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo nhiều, phức tạp, chủ đầu tư chủ 

động bố trí địa điểm họp trên tuyến bảo đảm gọn, hiệu quả). 

II. Kiểm tra dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 (hợp phần do 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các Sở: 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, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn); 
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- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- Các nhà thầu thực hiện hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm chủ đầu tư (giao Sở chủ động mời). 

2. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc  

- Dự kiến từ 09 giờ 30 phút ngày 11/9/2020 (sau khi kết thúc nội dung I); 

- Phương pháp làm việc: kiểm tra thực tế khu vực công trình đầu mối, khu 

tái định cư Pắn Pé sau đó họp tại Ban Chỉ huy công trường (do Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ động bố trí). 

III. Phân công chuẩn bị 

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo nhanh tình 

hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện 

Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), trọng tâm là các nội dung còn 

vướng mắc, xin ý kiến chỉ đạo. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tình hình thực 

hiện hợp phần do Sở làm chủ đầu tư, thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai 

đoạn 1; kiến nghị, đề xuất có liên quan. 

c) Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 báo cáo khái quát tình hình 

triển khai các hợp phần do đơn vị làm chủ đầu tư; kiến nghị, đề xuất với địa 

phương (nếu có). 

d) UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập báo cáo những vấn đề liên quan 

tới 02 dự án, trong đó trọng tâm là dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 như: 

việc di dân ra khỏi khu vực lòng hồ; tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng khu 

tái định cư và các nội dung khác có liên quan. 

đ) Các sở, ngành dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung làm việc. 

e) Phương tiện:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng); 

- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phóng viên Báo Lạng Sơn, 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đi xe Sở Tài chính;  

- Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, phóng viên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đi xe Sở Giao thông vận tải.  

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

(Các cơ quan, đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp). 

Trân trọng kính mời các đơn vị tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,  

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, HC-QT, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
s 


		2020-09-08T15:16:38+0700


		2020-09-08T15:33:18+0700


		2020-09-08T15:33:18+0700


		2020-09-08T15:33:18+0700




