
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU  LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NN Hữu Lũng, ngày           tháng 02 năm 2022 

V/v khai thác dữ liệu kết quả điều tra 

về sinh vật gây hại và ẩn họa tại các 

công trình đập, hồ chứa thủy lợi 

 

 

Kính gửi: 
 

- UBND các xã, thành thị trấn; 

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng. 
 

Thực hiện Công văn số 228/SNN-TL ngày 15/02/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc khai thác dữ liệu kết quả 

điều tra về sinh vật gây hại và ẩn họa tại các công trình đập, hồ chứa thủy lợi. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Dự án do đơn vị tư vấn - Viện sinh thái và 

bảo vệ cộng trình (Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam) lập. Để khai thác dữ liệu 

phục vụ công tác quản lý, vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa 

bàn,  UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp Khai thác công trình 

thủy lợi Hữu Lũng như sau: 

1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Tổ Hợp tác dùng nước 

quản lý khai thác công trình thủy lợi khai thác dữ liệu điều tra về sinh vật hại 

và ẩn họa được đăng tải, cập nhật trên 02 trang website: tongcucthuyloi.gov.vn, 

thuyloivietnam.vn. 

2. Truy cập vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành Thủy lợi Lạng Sơn 

theo đường dẫn có địa chỉ: https://thuyloilangson.vn/. Hướng dẫn cụ thể theo 

Phụ lục III Công văn số 156/TCTL-ATĐ ngày 26/01/2022 của Tổng cục Thủy 

lợi về việc kết quả điều tra về sinh vật gây hại và ẩn họa tại các công trình đập, 

hồ chứa thủy lợi gửi kèm theo. 

 3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ trực tiếp số điện thoại 

hỗ trợ của Đơn vị tư vấn thực hiện dự án: ông Hoàng Linh: 037.873.6927 và 

ông Đoàn Anh Hoàng: 0978.301.950 hoặc Chi cục Thuỷ lợi Lạng Sơn, số điện 

thoại: 02053.819.929. 

(Gửi kèm theo công văn số 156/TCTL-ATĐ ngày 26/01/2022 của Tổng 

cục Thủy lợi và tổng hợp kết quả thực hiện dự án, Hướng dân khai thác dữ liệu 

trên website thuyloivietnam). 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp Khai thác công 

trình thủy lợi Hữu Lũng quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

https://thuyloilangson.vn/
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