BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1239 /BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày
04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an
toàn đập, hồ chứa nước
Tổng cục
thủy lợi
kính trình

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ giao chủ trì, phối
hợp với các Bộ: Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, các cơ quan, địa
Lãnh đạo phương liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số
Văn phòng 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ
Bộ kính trình
chứa nước (theo Văn bản số 1047/VPCP-NN ngày 17/02/2022 của Văn phòng
Chính phủ). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Công Thương,
Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh/thành phố tổ chức sơ kết, đánh
giá kết quả thực hiện Nghị định nêu trên (kết quả đạt được; những thuận lợi, khó
khăn vướng mắc,…); đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung Nghị định (nếu có).
(Mẫu tổng hợp kết quả sơ kết, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung
Nghị định như Phụ lục gửi kèm)
Văn bản tổng hợp sơ kết, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) đề
nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi, số
2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 024.3733.5704) trước ngày 30/3/2022
và bằng thư điện tử gửi tới địa chỉ: antoancongtrinh@wrd.gov.vn để tổng hợp,
báo cáo Chính phủ.
Đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân
các tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Lê Minh Hoan (để b/c);
- VPCP;
- Lưu VT, TCTL.
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