
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 3762/VP-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Nghị  
định số 114/2018/NĐ-CP về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 965/SCT-QLNL 
ngày 27/8/2019 báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chỉ đạo các Nhà máy thủy điện, Chủ sở hữu 
đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du 
đập thủy điện do mình quản lý; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 
Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trong 
trường hợp vùng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt của nhiều đập trên địa bàn 02 
tỉnh trở lên; đồng thời chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đối với các nội 
dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, 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: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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