
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 220/GM-UBND Cao Lộc, ngày 12 tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét giải quyết các kiến nghị của ông Nông Sỹ Vân liên quan đến  

công trình Đập Rọ Soong tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch  UBND tỉnh 

tại Công văn số 1807/VP-BTCD ngày 27/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Nông Sỹ Vân và tổ chức xử lý nghiêm đối 

với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của các 

cơ quan chuyên môn, UBND huyện Cao Lộc tổ chức cuộc họp để thống nhất một 

số nội dung liên quan, cụ thể như sau: 

I. Thành phần:  

1. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

2. Đại diện Thanh tra tỉnh; 

3. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

4. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; 

5. Đại diện Sở Xây dựng Lạng Sơn; 

6. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 

7. Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

8. Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

9. Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế 

hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

10. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

11. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

12. Đại diện lãnh đạo UBND xã Hợp Thành. 

 II. Thời gian, địa điểm:  

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 13/7/2022.  

2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao 

Lộc, số 133, đường 3-2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. 

III. Nội dung: Xem xét về sự ảnh hưởng của công trình đập Rọ Soong đến 

nhà cửa, đất đai, hoa màu khu vực xung quanh khi mực nước đập dâng đến cao 

trình thiết kế, phương án giải quyết, bồi thường thiệt hại (nếu có); xác định sự cần 



thiết phải thu hồi diện tích đất đang được sử dụng làm đường vào đập Rọ Soong để 

thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.  

IV. Phân công chuẩn bị: 

1. Giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung, phô tô tài liệu phục vụ cuộc họp. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

chính – Kế hoạch chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các đồng chí dự họp 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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