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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 518/KH-ĐGS-DT ngày 24/8/2018 của Đoàn giám 

sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lạng Sơn giám sát về tình hình thực hiện công tác 

quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2018; Thông báo số 668/TB-ĐGS-DT ngày 

24/10/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn chương trình giám sát của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh Lạng Sơn tại huyện Lộc Bình. UBND huyện mời các cơ quan, đơn 

vị liên quan dự làm việc, như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

2. Đại điện Lãnh đạo UBND huyện; 

3. Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

4. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

5. Đại diện Lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình; 

6. Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường của UBND xã Yên Khoái và UBND xã Vân Mộng. 

II. NỘI DUNG 

Giám sát về tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản 

lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Lộc Bình, giai 

đoạn 2013-2018. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 07/11/2018. 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát; in đủ số lượng theo 

thành phần làm việc. 

2. Giao UBND các xã: Vân Mộng, Yên Khoái chủ trì phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng báo 



cáo của đơn vị mình về tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, 

quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã, giai đoạn 

2013-2018; chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các công trình thủy lợi: Đập Nà Mi, Đập 

Lĩnh Nọi (xã Vân Mộng); Hồ Nà Tàu, Đập Nà Tàu, Đập Tà Ngoài (xã Yên 

Khoái); in đủ số lượng theo thành phần làm việc. 

3. Các thành phần khác chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm 

vụ và lĩnh vực được phân công.  

 4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều 

kiện cần thiết đảm bảo cho buổi giám sát. 

Kính mời các thành phần đến tham dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 

 


