
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 
V/v giao thẩm tra đề nghị của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

về cho phép thực hiện công trình 

khẩn cấp Khắc phục xử lý sạt lở Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

108/TTr-SLĐTBXH ngày 23/6/2022 về việc cho phép thực hiện công trình khẩn 

cấp khắc phục xử lý sạt lở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan khẩn trương thẩm tra đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tại văn bản trên, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định pháp luật về 

phòng chống thiên tai, pháp luật đầu tư xây dựng công trình cũng như yêu cầu 

thực tế triển khai các hạng mục công việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 

04/7/2022. 

(Gửi kèm Tờ trình số 108/TTr-SLĐTBXH qua Hệ thống VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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