
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG  

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 
 

V/v tổ chức thực hiện kết luận 

của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại buổi 

kiểm tra tình hình dự án hồ chứa 

nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;  

 - UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập. 
 

Thực hiện Thông báo số 4133/TB-BNN-VP ngày 19/6/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về 

tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập nghiên cứu, 

triển khai các nội dung kết luận tại Thông báo trên và đôn đốc thực hiện các nhiệm 

vụ UBND tỉnh giao các đơn vị tại Công văn số 2325/VP-KT ngày 12/6/2020 về 

triển khai một số nội dung, công việc liên quan đến dự án hồ chứa nước Bản Lải, 

Công văn số 2375/VP-KT ngày 15/6/2020 về đề xuất bố trí kinh phí thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Lải; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.   

2. Sở Giao thông vận tải chủ động làm việc, phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý 

đầu tư xây dựng thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương 

xây dựng hoàn trả tuyến đường tỉnh 237 theo tinh thần kết luận trên, bảo đảm quy 

mô, kết cấu của tuyến đường phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của địa 

phương. 

(Thông báo số 4133/TB-BNN-VP được sao gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 

phụ trách UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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