
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SNN-CCTL Lạng Sơn,  ngày         tháng 8 năm 2021 
V/v báo cáo số liệu thống kê ngành và 

điều tra hiệu quả sử dụng công trình thủy 

lợi 

 

 

           Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn. 

  
                                   

Thực hiện Công văn số 1361/TCTL-QLCT ngày 21/7/2021 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc báo cáo số liệu thống kê ngành và điều điều tra hiệu quả sử dụng 

công trình thủy lợi. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo số liệu thống kê ngành và điều điều tra hiệu 

quả sử dụng công trình thủy lợi theo yêu cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; UBND các huyện, thành phố 

như sau: 

 1. Rà soát, cập nhật, báo cáo các số liệu thống kê ngành được thực hiện đến 

hết năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của đơn vị theo biểu mẫu. 

 2. Cung cấp các số liệu điều tra quản lý, khai thác và hiệu quả sử dụng công 

trình thủy lợi tại các mẫu phiếu điều tra số: 01/ĐTL-CCTL; 02/ĐTTL- ĐVKT; 

03/ĐTTL-HTTL; 04/ĐTTL-HC; 05/ĐTTL-TB. 

Để tránh trùng lặp số liệu khi tổng hợp, đề nghị UBND các huyện, thành phố 

không lấy số liệu của Xí nghiệp KTCT thủy lợi trên địa bàn. Báo cáo (kèm các 

biểu mẫu) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn (qua Hệ thống VNPT-

Ioffice đến Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn, bản mềm gửi Email: qlctcctl@gmail.com; 

SĐT: 02053.819.929), thời gian trước ngày 01/9/2021 để tổng hợp và báo cáo 

Tổng cục Thủy lợi.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan quan tâm thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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