
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 55/UBND-NN Đình Lập, ngày 11 tháng 01 năm 2019 

V/v góp ý Chương trình tổng thể “Xây 

dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và hệ 

thống công trình phòng, chống lũ quét, 

sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc” 

 

 

   

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 20/SNN-PCTT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, về việc góp ý Chương 

trình tổng thể “Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và hệ thống công trình 

phòng, chống lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc”. Sau khi nghiên cứu 

nội dung dự thảo Chương trình. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến:  

1. Cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Chương trình tổng thể 

“Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và hệ thống công trình phòng, chống lũ 

quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc”  do Tổng cục phòng chống thiên tai soạn 

thảo. 

2. Đề xuất một số vị trí có nguy cơ cao trên địa bàn để đưa vào nội dung 

Chương trình. Như phụ lục kèm theo./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                          
- Như kính gửi;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 



PHỤ LỤC 

ĐỀ XUẤT VỊ TRÍ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ PHÒNG, CHỐNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT 

(Kèm theo công văn số         /UBND-NN ngày     tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Đình Lập) 

Bảng 2. Đề xuất vị trí triển khai giải pháp phi công trình 

TT Khu vực lựa chọn Lý do lựa chọn 

Đối tượng bảo vệ Tình hình thiên tai lũ quét, 

sạt lở đất tại khu vực lựa 

chọn trong quá khứ và 

những năm gần đây 

Đề xuất 

kiến nghị 

khác 
Số hộ 

dân 

Diện tích 

sản xuất 

Hạ tầng 

giao thông 

01 Thị trấn Đình Lập 

Khu vực thường 

xảy ra lũ quét và 

sạt lở đất 

65   

- Năm 2008 xảy ra lũ quét gây 

ngập chợ trung tâm thị trấn. 

- Những năm gần đây có sảy ra 

lũ quét nhỏ. 
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