
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  65/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 9 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Làm việc với đoàn kiểm tra của sở Công thương về tiến độ thực hiện Dự án  

Nhà máy Thủy điện Khánh Khê 

 

Thực hiện Giấy mời số 48/GM-SCT ngày 096/2020 của Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn về việc kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Khánh Khê; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời:  

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lãnh đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã Khánh Khê; 

2. Nội dung kiểm tra:  

- Tiến độ triển khai dự án; Khối lượng xây dựng (các hạng mục đã thi công, 

hạng mục thi công dở dang, hạng mục chưa thi công); các điều kiện đảm bảo kỹ 

thuật khi chuẩn bị tích nước; việc thực hiện các cam kết; 

- Công tác bàn giao mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; 

- Việc khắc phục hoàn trả đối với 02 tuyến đường huyện ĐH.59C (Khánh Khê 

- Đồng Giáp) và ĐH.29 (Khánh Khê - Khuổi Mạ); 

- Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị; hiệu quả kinh tế của các dự án khi 

đưa vào hoạt động; các tác động phát sinh của dự án và đề xuất giải pháp xử lý. 

3. Thời gian, địa điểm 

Từ 14h30’ ngày 11/6/2020 (Thứ Năm) kiểm tra thực địa tại Dự án nhà máy 

Thủy điện Khánh khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan. Sau đó làm việc tại phòng 

họp của Chủ đầu tư Dự án. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần mời họp;                                            
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 



                                                                                   
 

 

          
                                                                           

 


