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

 
Số:  2673/VP-KTN 

 

V/v xây dựng phương án phòng 
chống bão lũ, bảo đảm an toàn 

công trình xây dựng 
cầu Kỳ Cùng 

Lạng Sơn, ngày  12 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Để chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng 
cầu Kỳ Cùng và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân thuộc khu vực 
hai bên đầu cầu khi có bão lũ, mưa lớn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công ty cổ phần xây dựng cầu 75, Trung tâm dự báo khí tượng 
thủy văn Lạng Sơn, các cơ quan có liên quan, tham vấn các chuyên gia về thủy 
lợi để khảo sát, điều tra, đánh giá kỹ về thủy văn khu vực, tình hình thi công, dự 
báo khả năng mưa lũ để xây dựng ngay phương án phòng chống mưa lũ, đặc biệt 
là các biện pháp phân lũ, bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng và an toàn 
cho khu vực hai bên đầu cầu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 
20/7/2018.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, GTVT; 
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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