
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
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Số: 1994 /VP-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày  04 tháng 6 năm 2018 

 

V/v khắc phục tình trạng thiếu  
nước sinh hoạt tại xã Sàn Viên, 

 huyện Lộc Bình 
 
 

Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Lộc Bình. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 148/BC-SNN ngày 25/5/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh trên báo điện tử 
Danviet, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn 4 thôn: Khòn Cháo, Pò Sáy, Khòn 
Quanh, Bản Mới, xã Sàn Viên với các giải pháp cụ thể như đã nêu tại Báo cáo số 
148/BC-SNN ngày 25/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, đôn đốc huyện 
Lộc Bình, xã Sàn Viên nói riêng và các huyện nói chung tăng cường công tác 
quản lý sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, thực hiện tốt các biện 
pháp bảo vệ, nuôi dưỡng nguồn sinh thủy để hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu 
nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo điện tử Danviet; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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