
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-CN Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2021 

V/v phương án xử lý chống sạt lở đất 

dọc bờ sông Sê pôn phía Việt Nam 

đoạn qua thị trấn Lao Bảo, xã Tân 

Thành, huyện Hướng Hóa và nâng 

cấp tuyến sông Sê pôn thành luồng 

đường thủy nội địa quốc gia.  

 

 
 Kính gửi: 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ,  

   Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 

2738/SGTVT-KHTC ngày 27/9/2021 về việc phương án xử lý chống sạt lở đất dọc 

bờ sông Sêpôn phía Việt Nam đi qua thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, huyện Hướng 

Hóa và nâng cấp thành luồng đường thủy nội địa quốc gia; Ý kiến thống nhất của Sở 

Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa và UBND 

xã, thị trấn: Tân Thành, Lao Bảo tại Biên bản làm việc ngày 26/8/2021 (sao gửi kèm); 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định đời sống cho nhân dân dọc tuyến 

biên giới; UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các 

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

vận tải và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành 

Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông 

biên giới Sê pôn phía Việt Nam; 

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định 

để tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành xem xét nâng cấp tuyến sông Sêpôn 

thành luồng đường thủy nội địa quốc gia.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hướng Hóa;  

- CVP, các PVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, CNT, CNH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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