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Lạng Sơn, ngày 27 tháng 3 năm 2019 
V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về tăng cường công tác bảo 
đảm an toàn công trình thủy lợi 
trong mùa mưa, lũ năm 2019.

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

UBND tỉnh nhận được Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo 
đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019. Sau khi xem xét, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các cơ quan 
liên quan trước ngày 02/4/2019 tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên; chủ trì, phối hợp các cơ 
quan kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa 
bàn; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra đánh giá an toàn công trình thủy lợi 
trước mùa mưa, lũ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh 
trước ngày 15/4/2019.    

(Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL được sao gửi kèm theo trên eOffice). 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: CT, TNMT, TC, XD, KHĐT;  
- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; 
- UBND các huyện, TP; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 
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