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THÔNG BÁO 

Về việc chặn dòng tích nước Dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 

văn số 1354/BNN-XD ngày 09/3/2021 về việc hoàn thành giải phóng mặt bằng 

và thu dọn lòng hồ để chặn dòng tích nước dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh 

Lạng Sơn; Công văn số 831/VP-KT ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc tập trung, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

dự án hồ chứa nước Bản Lải. 

Để bảo đảm tiến độ, thời gian thực hiện chặn dòng tích nước Dự án Hồ 

chứa Bản Lải (trước 30/3/2021) và đảm bảo an toàn cho các hộ dân khu vực 

lòng hồ, phạm vi các xã Bính Xá, Kiên Mộc (phải thu dọn xong toàn bộ phạm vi 

lòng hồ trước 30/4/2021), UBND huyện Đình Lập thông báo như sau:  

1. Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các tổ chức chủ 

động phương án di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực lòng hồ trước ngày 

30/4/2021. 

2. Các hộ gia đình không được tự ý canh tác trồng cây hoa màu, các loại 

cây trồng khác và tạo lập các tài sản trên diện tích đất lòng hồ. 

UBND huyện Đình Lập thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

có đất bị ảnh hưởng; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Các phòng: TN&MT, TC-KH, KT&HT, 

NN&PTNT; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT (thông báo, đưa tin); 

- Điện lực Lộc Bình; 

- UBND các xã: Bính Xá, Kiên Mộc; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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