ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1720 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình bảo trì tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi năm 2020 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 07/3/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
quy định việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, qui trình bảo
trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 128/TTr-SNN ngày 17/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình bảo trì tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi năm 2020 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
1. Điều chỉnh loại bỏ danh mục công trình: Mương hồ Khuổi In, thị trấn
Đình Lập, huyện Đình Lập. Kinh phí phân bổ 600 triệu đồng.
2. Bổ sung danh mục công trình: Mương Bản Mục, xã Thái Bình, huyện
Đình Lập (dự kiến quy mô xây dựng 600m mương bê tông có mặt cắt BxH =
40x40cm; dự toán kinh phí thực hiện 600 triệu đồng).
Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên
như Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND huyện Đình Lập;
- P, CVP UBND tỉnh,
Phòng: TH-NC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (PVĐ).
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