
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định chủ trương đầu tư 

dự án Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Tờ trình số 500/TTr-BQL ngày 

18/11/2020 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện 

Lộc Bình; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan; Trên cơ sở ý kiến các cơ quan,   

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại điện lãnh đạo các cơ quan tham dự  

 1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và  

Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi; 

- Đại diện lãnh đạo đơn vị đề xuất dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT;  

- Phòng Quản lý Đầu tư công - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 ngày 27/01/2021 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp đánh giá sự cần thiết, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, 

hiệu quả kinh tế - xã hội, tính khả thi khi triển khai thực hiện dự án Hồ Bản Chành, 

xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT. 

5. Đề nghị 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị tài liệu 

phục trình chiếu ảnh về hiện trạng khu vực thực hiện dự án; phương án đầu tư, sơ 

bộ phương án thiết kế tổng thể (02 phương án và đề xuất phương án lựa chọn). 

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi cung cấp thêm thông tin 

liên quan đến hiện trạng Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác (sức chứa, mức độ đảm bảo an 

toàn cho cuộc sống, sản xuất của nhân dân khu vực), đề xuất giải pháp kỹ thuật 

hiệu quả. 

- UBND huyện Lộc Bình tham gia ý kiến về sự phù hợp của dự án với quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình. 
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- Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến về sự cần thiết thực hiện đầu tư nâng 

cấp đoạn đường đất từ đập Bản Chành đến đầu Cầu qua tràn xả lũ (về kết cấu, 

chiều dài nhịp) theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và 

PTNT. 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Tài liệu hồ sơ dự án đã gửi kèm theo Công văn số 1704/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 20/11/2020, dự thảo báo cáo gửi kèm trên Ioffice). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tại mục 1; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Hứa Thị Hằng 
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