
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2021 

V/v bảo đảm an ninh, an toàn lưu 

thông qua lại trên lòng hồ Bản Lải 
 

 

Kính gửi:  

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập; 

 - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Xem xét Công văn số 2205/CAT-PV01,PA04 ngày 10/6/2021 của Công an 

tỉnh báo cáo về tình hình an ninh, trật tự tại khu vực hồ chứa nước Bản Lải, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện Lộc Bình, 

Đình Lập quản lý hoạt động lưu thông phương tiện trên, dưới lòng hồ Bản Lải 

trong thời gian công trình chưa bàn giao về cho địa phương quản lý và sau khi bàn 

giao về địa phương quản lý để bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của 

Nhân dân trên địa bàn. 

2. Yêu cầu UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập tăng cường công tác 

tuyên truyền, quản lý việc sử dụng phương tiện lưu thông trên, dưới lòng hồ Bản 

Lải bảo đảm các quy định, tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ 

gìn an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường khu vực lòng hồ. 

3. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tăng cường phối hợp chính quyền địa phương trong phạm vi công 

trình hồ chứa nước Bản Lải quản lý các hoạt động lưu thông phương tiện trên, 

dưới lòng hồ trong thời gian chưa bàn giao về cho địa phương quản lý để bảo đảm 

an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn. 

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

tỉnh để các đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, CT, TN&MT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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