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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Bình 
 

Xem xét Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 29/6/2018, Báo cáo số 318/BC-
UBND ngày 19/7/2018 của UBND huyện Lộc Bình về kết quả cuộc họp kiểm 
điểm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong xử lý tình trạng vi 
phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình hồ Nà Dầy, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý nội dung, kết quả kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện Lộc 
Bình và các tập thể liên quan đến việc xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về khai 
thác, bảo vệ công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình. 

UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và cơ quan có 
liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các vi phạm 
tại công trình đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Công văn số 2205/VP-KTN ngày 18/6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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