
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý,  

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền 

 

CHỦ TỊCH UỶ 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 Thủy 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 và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 14/TTr-SNN ngày 02/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, gồm các ông, bà có tên 

sau: 

1. Ông Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Trưởng đoàn 

2. Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Thành viên; 

3. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan: Thành viên; 

4. Bà  Liễu Thị Yến, Phó Trưởng phòng Quản lý giá, công sản và Doanh 

nghiệp, Sở Tài chính: Thành viên; 

5. Ông Lương Văn Nhất, Phó Trưởng phòng Quản lý tài nguyên nước và 

khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên; 

6. Ông Chu Cao Cường, chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Sở Kế hoạch và đầu tư: Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp: Thành viên; 

8. Ông Hoàng Quang Phương, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh: 

Thành viên; 
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9. Ông Lương Đức Thành, thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ II, Thanh tra 

tỉnh: Thành viên; 

Điều 2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra 

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc, đúng 

nội dung, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời gian yêu cầu. Trưởng Đoàn 

có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn. Đoàn kiểm tra tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý, sư ̣phù hơp̣ quy điṇh của pháp luâṭ và 

tình hình thực hiện Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND 

tỉnh về việc thu hồi công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền của Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn và các vấn đề khác liên quan đến quản lý, khai 

thác, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền. 

3. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra trong tháng 3 năm 

2021; đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, 

phát huy hiệu quả công trình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc 

các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND huyện Văn Quan; 

Thành viên Đoàn kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Thủy điện Bản Quyền; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

 Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 
 

 

 

Lương Troṇg Quỳnh 
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