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Số:          /VP-KTN 

V/v đổi tên Đề án nâng cao năng lực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy 

lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 

                          Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Xem xét Công văn số 450/SNN-CCTL ngày 31/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin đổi tên Đề án nâng cao năng lực quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho thay đổi tên nhiệm vụ lập Đề án từ: “Đề án nâng cao năng lực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025” 

thành: “Đề án nâng cao năng lực quản lý , đảm bảo an toàn và  hiệu quả các 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” theo đề xuất. Yêu 

cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai các bước lập 

Đề án bảo đảm thời gian, chất lượng, đồng thời cân nhắc, tính toán kỹ khả năng 

nguồn lực để bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án. 

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, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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