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Lạng Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2018 
ơ 

V/v về việc giao quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên 

địa bàn huyện Văn Quan 
 

 Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- Hợp tác xã Phương Đông. 

 

Xem xét Báo cáo số 400/BC-SNN ngày 29/11/2018 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về đề nghị của Hợp tác xã Phương Đông về quản lý, khai 
thác công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Văn Quan, Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 
cáo nêu trên: trước mắt chưa xem xét bàn giao các công trình thủy lợi vừa và nhỏ 
trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Văn Quan cho Hợp tác xã Phương Đông quản lý, 
khai thác. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ 
được UBND tỉnh giao tại Công văn số 777/UBND-KTN ngày 21/8/2018; tổng 
hợp đầy đủ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND 
tỉnh bàn giao, phân cấp quản lý cho các huyện, thành phố theo quy định, báo cáo 
trong tháng 12/2018.  

2. UBND huyện Văn Quan thực hiện tốt chức năng quản lý, khai thác các 
công trình thủy lợi đã được giao trên địa bàn; sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ kinh 
phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được giao theo kế hoạch. 

3. Hợp tác xã Phương Đông tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đề 
xuất theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Sau khi UBND tỉnh chính thức 
quyết định bàn giao, phân cấp quản lý công trình thủy lợi, Hợp tác xã chủ động 
gửi đề xuất đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết 
theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
để các cơ quan 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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Phùng Quang Hội 
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