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 Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Lộc Bình: 
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
  Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 133/BC-SNN ngày 14/5/2018 và Báo cáo số 164/BC-
SNN ngày 05/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến 
việc bàn giao quản lý công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước 
mắt chưa giao UBND huyện Lộc Bình quản lý khai thác công trình hồ Nà Dầy, 
thị trấn Lộc Bình. 

2. UBND huyện Lộc Bình: 

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương đã không 
kiên quyết xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình 
thủy lợi, cụ thể: Để các hộ dân lấn chiếm, xây nhà kiên cố trên phạm vi tràn xả lũ 
và các công trình trong phạm vi đập gây mất an toàn hồ chứa, báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 6/2018. 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
Lạng Sơn đình chỉ hoạt động kinh doanh trong khu vực lòng hồ cho đến khi hộ 
kinh doanh thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thu hút các nhà đầu tư 
đủ năng lực lập dự án khai thác du lịch sinh thái hồ Nà Dầy. UBND tỉnh sẽ xem 
xét việc bàn giao quản lý công trình khi các bên liên quan đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn: 

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao trực tiếp quản lý vận 
hành đập nhưng đã để các hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình dân dụng trái 
phép gây mất an toàn hồ chứa, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018. 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành có liên 
quan đến việc cho thuê lại mặt hồ để kinh doanh dịch vụ. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND 
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huyện Lộc Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 
nghiên cứu, đề xuất biện pháp cụ thể để khôi phục lại tuyến tràn xả lũ hoặc có 
phương án xử lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh trong tháng 7/2018. 

 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; 
- Sở Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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