
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
 

V/v đồng ý chủ trương cho Công ty 

TNHH Minh Hợp đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp đập Đăng Mò phục vụ sản 

xuất, cấp nước sinh hoạt và phát triển 

du lịch sinh thái  

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

  - UBND huyện Bình Gia; 

- Công ty TNHH Minh Hợp. 
 

Xem xét Văn bản số 05/CV-MH ngày 03/8/2020 của Công ty TNHH Minh 

Hợp về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Đăng Mò phục vụ sản 

xuất, sinh hoạt và phát triển du lịch sinh thái; Báo cáo số 353/BC-SKHĐT ngày 

25/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất sơ bộ thực hiện sửa chữa, nâng 

cấp đập Đăng Mò của Công ty TNHH Minh Hợp, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Minh Hợp đầu tư sửa chữa, nâng 

cấp đập Đăng Mò, nạo vét mở rộng lòng hồ để duy trì, phát triển nguồn nước 

phục vụ mục tiêu cấp nước tưới cho nông nghiệp, sinh hoạt của Nhân dân trong 

khu vực và bảo đảm nguồn nước cấp cho khu vực hạ lưu phát triển cảnh quan 

Điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò, trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ đầy đủ các 

quy định của pháp luật về quản lý, sửa chữa công trình thủy lợi theo quy định, 

không làm ảnh hưởng đến dòng chảy, phá vỡ cảnh quan môi trường khu vực. Kinh 

phí thực hiện do Công ty TNHH Minh Hợp tự bảo đảm.  

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty TNHH 

Minh Hợp phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng 

Sơn thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa, quản lý, vận hành khai 

thác công trình thủy lợi theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3. Giao UBND huyện Bình Gia chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình triển 

khai thực hiện đảm bảo không gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu 

vực dự án, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của suối trong khu vực cải tạo, 

sửa chữa; đảm bảo không gây ngập, úng, sạt lở, cũng như việc thực hiện chức 

năng tưới, tiêu nước của công trình thủy lợi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, TNMT, VHTT&DL; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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