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Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2019 
ơ 

V/v đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân 
loại, kê khai tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 
 
 

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

 
UBND tỉnh nhận được Công văn số 10153/BNN-TCTL ngày 27/12/2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử 
dụng tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi; Báo cáo số 461/BC-SNN ngày 28/12/2018 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả rà soát, phân loại, kê khai 
tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân loại, kê khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi trên địa bàn; trước ngày 26/02/2019 hoàn thành dự thảo báo cáo của UBND 
tỉnh và các kiến nghị đề xuất có liên quan theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 10153/BNN-TCTL ngày 
27/12/2018. 

2. UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thủy lợi Lạng Sơn và cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, gửi kết quả 
cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đảm 
bảo tiến độ quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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