
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 
 

V/v đẩy nhanh tiến độ dự án Kè bảo 

vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3) 

bảo đảm an toàn trước mùa mưa 

bão năm 2020 

 
 

 

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

Xem xét Báo cáo số 147/BC-SNN ngày 14/5/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng 

(giai đoạn 3), thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ tình hình, tiến 

độ thi công dự án và yêu cầu về bảo đảm an toàn công trình, tài sản của Nhân dân 

trong phạm vi dự án trước mùa mưa bão năm 2020 chủ động triển khai các biện 

pháp theo quy định. Đối với các gói thầu chậm tiến độ đến nay các nhà thầu vẫn 

không triển khai thi công hoặc thi công cầm chừng thì kiên quyết xử lý, cho 

thanh lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu mới đủ năng lực để triển khai thi công ngay 

những đoạn kè bờ sông cấp bách, có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa lũ năm 

2020 để bảo đảm an toàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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