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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018 
ơ 

V/v liên quan đến cấp giấy phép xả 
nước thải vào công trình thuỷ lợi 

 
 

         Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Thực hiện Công văn số 9031/BNN-TCTL ngày 21/11/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình 
thuỷ lợi liên tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND 
các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát việc cấp giấy phép xả nước thải vào công 
trình thủy lợi liên tỉnh nói riêng và xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh nói chung. Căn cứ kết quả rà soát, tình hình thực tế chủ động tổ chức triển 
khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 
văn nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 9031/BNN-TCTL ngày 21/11/2018 gửi kèm qua eOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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