
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:         /BC-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình sạt lở và xử lý sạt lở bờ sông 
 

 

Thực hiện Công văn số 376/SNN-QLXDCT ngày 15/3/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp tình hình sạt lở và 

xử lý sạt lở bờ sông, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau:  

 - Tổng hợp tình hình sạt lở và phân loại sạt lở: Qua kiểm tra, rà soát 

hiện tại trên địa bàn huyện chưa phát hiện vị trí khu vực bờ sông đang có diễn biến 

sạt lở. 

 - Tổng hợp các khu vực sạt lở đã được hỗ trợ kinh phí xử lý từ năm 

2017 đến này: Trên địa bàn không có khu vực sạt lở đã được hỗ trợ kinh phí 

xử lý.  

 - Đề xuất đầu tư các dự án cấp bách sạt lở bờ sông giai đoạn 2021 - 

2025: Không có  

 - Cử cán bộ đầu mối để liên hệ, trao đổi công việc trong quá trình 

thực hiện (Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại): Vi Văn Phúc, 

Phó Trưởng phòng nông nghiệp và PTNT huyện, số điện thoại: 0205.3846.222; 

0948.299.522. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;                                                                                          

- Lưu: VT.                                                                                              
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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