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- Chi cục Thủy lợi; 
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 Thực hiện nội dung công văn số 3239/VP-KTN ngày 15/8/2018 của Văn 
phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg 
ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi cục Thủy lợi 

1.1. Tham mưu, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung hoàn 
thành, báo cáo gửi về Sở trước ngày 31/8/2018. 

1.2.Tham mưu, dự thảo Đề án của UBND tỉnh về Nâng cao năng lực quản lý 
an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; nội dung hoàn thành, báo cáo gửi về Sở 
trước ngày 12/9/2018. 

1.3. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
thủy lợi; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, các nhân không thực hiện đầy đủ 
quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. 

1.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương 
án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, dự thảo văn bản của Sở để 
báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định. 

1.5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-
TTg gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT định kỳ 6 tháng gửi về Sở đảm bảo thời gian 
quy định. 

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

2.1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi do Công ty 
Quản lý, khai thác; thực hiện rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng, 
xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng 
hạ du báo cáo về Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp, tham mưu, báo cáo 
UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

2.2. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn để 
quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng 
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lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là đối với các 
đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực 
hiện và báo cáo về Sở đảm bảo thời gian./. 

 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;   
- Lãnh đạo Sở;   
- Phòng KHTC, QLXDCT;   
- Lưu: VT.   
   
  Nguyễn Phúc Đạt 
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