
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BNN-XD Hà Nội, ngày       tháng  9 năm 2021  
V/v đảm bảo thi công dự án hồ Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19  

 

     Kính gửi:   - UBND tỉnh Lạng Sơn 

       - UBND các tỉnh và thành phố liên quan  

 Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Khuất Xá, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Dự án). Đây là dự án trọng điểm của địa phương 

và Bộ Nông nghiệp và PTNT, đang phải rất khẩn trương để hoàn thành trong 

năm 2021 và đảm bảo an toàn ngay trong mùa mưa lũ năm nay. 

 Hiện tại, cụm công trình đầu mối đã cơ bản hoàn thành, hồ đã tích nước 

nhưng hệ thống kênh dẫn còn rất nhiều khối lượng chưa hoàn thành. Thời hạn 

thực hiện Dự án còn khoảng 4 tháng trong khi công tác thi công của các nhà 

thầu gặp nhiều khó khăn do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tại Công điện số 1082/CĐ-

TTg ngày 16/8/2021. Đồng thời, để sớm phát huy được hiệu quả đầu tư, đảm 

bảo an toàn khu vực công trình và đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn kế hoạch, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND các tỉnh, thành 

phố liên quan (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, …) và các chốt phòng 

chống dịch tạo điều kiện cho Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan (có danh sách 

kèm theo) vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy và nhân lực đến công trình 

vừa đảm bảo mục tiêu tiến độ, vừa an toàn trong công tác phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động tự cách ly tại công trường 

(nếu cần), chịu trách nhiệm quản lý lực lượng lao động trên công trường và nghiêm 

túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, các địa phương trên địa bàn và Thủ tướng Chính phủ. 

 Rất mong UBND tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố liên quan tạo điều kiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- UBND Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, 

 Hải Dương, … 

- Cục QLXDCT; 

- Ban 2 sao gửi các ĐV liên quan; 

- Lưu: VT, XD.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

              Nguyễn Hoàng Hiệp 
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