
  UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN CAO LỘC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:          /GM-UBND                            Cao Lộc, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

 UBND huyện huyện Cao Lộc tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết 

đối với phạm vi ngập nước sau khi tiến hình tích nước thuộc công trình Thuỷ điện 

Khánh Khê, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo Công ty Thuỷ điện Khánh Khê; 

 - UBND xã Bình Trung (Chủ tịch UBND xã, Công chức ĐC-XD xã). 

2. Nội dung: Thống nhất phương án xử lý đối với phạm vi ảnh hưởng sau 

khi công trình thủy điện Khánh khê tiến hành tích nước. 

3. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 11/12/2020 (Thứ 6). 

 4. Địa điểm: Có mặt tại đập thủy điện Khánh Khê để đi hiện trường; 

5. Phân công chuẩn bị: 

- Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe; 

- Nhờ Công ty Thuỷ điện Khánh Khê bố trí phòng họp tại khu vực Thuỷ 

điện Khánh Khê. 

(Các đồng chí đi nhờ xe UBND huyện, đề nghị có mặt lúc 7h30 tại UBND 

huyện để xuất phát; chi tiết liên hệ đ/c Mạnh Phó GĐ TT PTQĐ huyện, ĐT: 

0979641768) 

 Kính mời các đồng chí có mặt đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

                 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- TTPTQĐ huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

                                                                        

                                                                                Hoàng Mạnh Cường 
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