
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  3331 /VP-KTN 

 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2019 

V/v rà soát, sắp xếp thứ tự ưu 
tiên các dự  án đầu tư chống sạt 
lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm 

và di dân khẩn cấp 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 5878/BNN-PCTT ngày 13/8/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý sạt, lở bờ 
sông, bờ biển và di dân khẩn cấp tại những khu vực lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc rà soát, sắp 
xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư chống sạt lở bờ sông và di dân khẩn cấp đối 
với những khu vực đã và có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất theo 
yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên; 
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào 15h00 ngày 15/8/2019. 

(Công văn số 5878/BNN-PCTT được gửi kèm theo qua eOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: KHĐT, TN&MT, BDT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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