ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2361 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo
Quy trình vận hành hồ chứa nước
Làng Mọ, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức thẩm định hồ sơ đề
nghị phê duyệt Quy trình vận hành các hồ chứa nước Làng Mọ, huyện Thọ Xuân
do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT
Thanh Hóa (viết tắt là Ban Nông nghiệp) tổ chức lập.
Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 12, Nghị định số 114/NĐ-CP
ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước “cơ quan
thẩm định lấy ý kiến về dự thảo quy trình vận hành của UBND cấp huyện đối
với các hồ chứa thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh”.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Thọ Xuân có ý kiến
tham gia vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước Làng Mọ nêu trên.
(Có hồ sơ gửi kèm theo)
Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục
Thủy lợi) và bản điện tử theo địa chỉ email: qlct.cctl.thanhhoa@gmail.com
trước ngày 22/6/2022 để kịp thời tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.
Đề nghị Ban Nông nghiệp cung cấp hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt Quy
trình vận hành các hồ chứa nước Làng Mọ cho UBND huyện Thọ Xuân tham
gia ý kiến đúng thời gian nêu trên.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, TL.
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Nguyễn Hoài Nam

