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Số: 131/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày  22  tháng 10 năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 

Kính gửi:……………………………………….. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4140/VP-KTN ngày 
18/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị tại Báo cáo số 2362/BC-
SGTVT ngày 08/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc đề xuất phương án khắc 
phục tình trạng ngập úng đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh 
ĐT.242 (Km8+320 - Km8+470 và đoạn Km10+500m - Km10+720m), ĐT.244 (cầu 
Mỏ tại Km3+450), huyện Hữu Lũng. Để có cơ sở đề xuất, báo cáo UBND tỉnh 
phương án khắc phục tình trạng ngập úng nêu trên.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị. 
1. Thành phần:  
- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên 

Phòng Kinh tế Ngành. 
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; 
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng. 
- Đại diện Đơn vị Quản lý (Đề nghị Sở Giao thông vận tải mời giúp); 
- Đại diện UBND xã có điểm bị ngập úng (Đề nghị UBND huyện mời giúp). 
2. Thời gian: Ngày 30/10/2018 (Thứ ba), dự kiến 8h30’ tập trung tại UBND 

huyện Hữu Lũng, đại diện UBND xã có mặt tại hiện trường lúc 9h00’. 
3. Địa điểm: Kiểm tra tại những điểm bị ngập úng nêu trên, sau đó họp tại 

phòng họp do UBND huyện Hữu Lũng bố trí giúp. 
4. Nội dung: Kiểm tra thực tế, xem xét, đánh giá nội dung đề xuất phương án 

xử lý những điểm ngập úng nêu trên theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải. 
5. Đề nghị:  
- Sở Giao thông vận tải trình bày đề xuất phương án xử lý, chuẩn bị hồ sơ và 

các tài liệu liên quan (nếu có);  
- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến thuộc lĩnh vực phụ trách; tập 

trung xuất phát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 6h30’, đại diện UBND huyện chờ ở 
huyện và UBND xã có mặt tại thực địa. 

Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Thành phần mời tại mục 1; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 
 
 

 
 

Đã ký 
 
 

Lê Văn Thắng 
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