
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

V/v sửa chữa, khắc phục  sự cố 

công trình hồ Phai Danh, xã Hoàng 

Văn Thụ, huyện Bình Gia 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 304/BC-SNN ngày 30/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc đề nghị sửa chữa, khắc phục sự cố công trình hồ 

Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn cử cán bộ theo dõi chặt chẽ 

diễn biến dòng thấm qua thân đập phụ, mời chuyên gia tư vấn đánh giá nguyên 

nhân, mức độ nguy hiểm để có phương án cụ thể khắc phục sự cố, báo cáo cấp 

thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, các vật 

liệu cần thiết để khắc phục tạm thời các sự cố xảy ra, kịp thời báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền khi có vấn đề bất thường để được giải quyết.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính các cơ quan 

liên quan kiểm tra, xem xét kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về bố trí nguồn lực sửa chữa, khắc phục sự cố công trình hồ Phai Danh, xã 

Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia tại Báo cáo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

trong tháng 7/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, GTVT; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh,  Phòng THNC,  

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2022-07-07T14:50:24+0700
	Dương Văn Chiều


		2022-07-07T16:12:51+0700


		2022-07-07T16:12:51+0700


		2022-07-07T16:12:51+0700




