
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 9 năm 2022 
 

V/v chấp hành các quy định pháp 

luật trong thực hiện sửa chữa, 

nâng cấp đập Khuổi Giàn xã  

Tú Đoạn, huyện Lộc Bình  
 
 

Kính gửi  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Đoàn 338/QK1; 

 - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình; 

 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 407/BC-SNN ngày 14/9/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc kiểm tra hiện trường thi công công trình hồ Khuổi 

Giàn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình do Đoàn 338/QK1 làm chủ đầu tư, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Đoàn 338/QK1:  

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu tại Công văn số 634/UBND-KT ngày 07/6/2022 về việc đồng ý cho 

Đoàn 338/QK1 sửa chữa, nâng cấp đập Khuổi Giàn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc 

Bình. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong 

việc kiểm tra, xem xét quá trình thi công đảm bảo an toàn cho công trình. 

- Khẩn trương lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du 

đập trong quá trình thi công, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; xây dựng 

kế hoạch, phương án cấp nước cho vùng hạ du, thông báo đến chính quyền địa 

phương để chủ động nguồn nước cho sản xuất. 

- Chủ động làm việc với HTX Phai Sen và các đơn vị liên quan về thiệt hại 

cá trong lòng hồ do tháo nước để thi công công trình theo đề nghị của Hợp tác xã 

tại văn bản số 02/KN ngày 26/8/2022. 

2. UBND huyện Lộc Bình: 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra, xem xét việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng công trình hồ Khuổi Giàn, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, xử lý các hành vi 

vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo UBND xã Tú Đoạn phối hợp với chủ đầu tư xây dựng phương án 

đảm bảo an toàn cho người dân đi lại qua mặt đập và vùng hạ du, phương án cấp 

nước cho sản xuất vùng hạ du. 
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3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn (đơn vị quản lý công trình) tiếp tục 

theo dõi, bám sát quá trình thi công của chủ đầu tư, đơn vị thi công, kịp thời báo 

cáo các hoạt động chưa phù hợp với cơ quan có thẩm quyền. 

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

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TN&MT, XD; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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