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GIẤY MỜI 
Kiểm tra, xem xét sửa chữa cấp bách các hồ chứa  

có nguy cơ cao mất an toàn trước mùa mưa lũ năm 2020  
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1583/VP-KTN ngày 
23/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét bố trí kinh phí sửa chữa 
cấp bách các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn trước mùa mưa lũ năm 2020; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan tham dự: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý Đầu tư 
công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng: Tham gia kiểm tra 03 
công trình. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Đình Lập 
tham gia kiểm tra công trình đầu tư trên địa bàn (UBND các huyện mời giúp 
UBND xã tham gia kiểm tra công trình)  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đơn vị đề xuất (mời giúp các 
đơn vị quản lý công trình tham gia kiểm tra) 

2. Nội dung: Kiểm tra hiện trường và họp xem xét các nội dung đề nghị 
sửa chữa, nâng cấp 03 công trình Hồ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 
năm 2020. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Từ 14 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020 (Thứ tư): Kiểm tra Hồ Cốc Lùng, xã 
Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; sau đó họp tại trụ sở UBND xã Hòa Thắng, huyện 
Hữu Lũng. 

- Từ 14 giờ 30 phút, ngày 04/5/2020 (Thứ hai): Xuất phát tại Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đi kiểm tra Hồ Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định; sau đó 
họp tại trụ sở UBND xã Tri Phương, huyện Tràng Định. 

- Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05/5/2020 (Thứ ba): Xuất phát tại Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đi kiểm tra Hồ Bình Thái, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện 
Đình Lập; sau đó họp tại trụ sở UBND thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện 
Đình Lập. 

4. Đề nghị:  
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm tra. 
Nội dung báo cáo tập trung vào thực trạng đầu tư, tình hình quản lý sử dụng 
công trình, các lần sửa chữa công trình; sự cần thiết sửa chữa, nâng cấp; quy mô, 
giải pháp sửa chữa nâng cấp các hạng mục; khái toán chi phí đầu tư, đề xuất 
nguồn vốn thực hiện và hồ sơ tài liệu có liên quan (các quyết định phê duyệt đầu 
tư công trình, sửa chữa công trình....) 

- Nhờ UBND các huyện Tràng Định, Hữu Lũng, Đình Lập chỉ đạo UBND 
các xã Tri Phương, Hoà Thắng, thị trấn Nông trường Thái Bình chuẩn bị giúp 
phòng họp tại các địa điểm kiểm tra. 

- Trên cơ sở kiểm tra hiện trường và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, các thành viên dự họp chuẩn bị tham gia ý kiến. 

Ghi chú: 

(Tài liệu liên quan đã được gửi kèm theo Văn bản số 1583/VP-KTN ngày 
23/4/2020: Báo cáo số 119/BC-SNN ngày 21/4/2020 của Sở NN&PTNT trên 
Ioffice). 

Các đơn vị có nhu cầu đi cùng xe Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tại Sở 
Kế hoạch và Đầu tư để xuất phát lúc 13h10'. Số đt liên hệ: 025.3812.084. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham gia dự họp 
đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./ 

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp tại mục 1; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

      

 
Hứa Thị Hằng 
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