
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 386  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2019 
V/v sửa chữa công trình mương thủy 
lợi Đông Đăm, xã Hoa Thám, huyện 

Bình Gia 

 

 

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

 

 

Xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo 
số 425/BC-SNN ngày 13/12/2018 về kết quả xem xét đề nghị của UBND huyện 
Bình Gia về hỗ trợ, sửa chữa công trình thủy lợi và Báo cáo số 13/BC-SNN ngày 
17/01/2019 về bổ sung, làm rõ tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc 
phục hậu quả hạn hán hằng năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý 
kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương khắc phục hư hỏng công trình mương thủy lợi Đông 
Đăm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan tổng hợp dự toán sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình nêu trên vào 
dự toán kinh phí phục vụ chống hạn vụ Đông - Xuân năm 2018-2019, tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo quy định. 

2. Căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018 -
2019 được cấp có thẩm quyền phân bổ, Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thủy lợi Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức sửa chữa công trình theo quy định. 

3. Trường hợp nguồn kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018 - 2019 
do Trung ương hỗ trợ không đảm bảo để sửa chữa công trình, Công ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện bằng nguồn 
vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- UBND huyện Bình Gia; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
 


		2019-01-28T11:08:24+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




