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THÔNG BÁO 

Về việc không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ tại khu vực thuộc  

Dự án: Hồ chứa nước Nặm Cắt  
 

  Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-BNN-XD ngày 22/3/2021 của Bộ Trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch chặn dòng thi công dự 

án Hồ chứa nước Nặm Cắt;    

Thực hiện Công văn số 61/BQL-ANC ngày 09/4/2021 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Nặm Cắt, 

Hiện nay, cao trình mực nước đã đạt và tiếp tục lên cao gây nguy hiểm cho 

nhân dân khi tham gia các hoạt động trong khu vực lòng Hồ chứa nước Nặm Cắt. 

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Dương Quang 

yêu cầu các ông, bà Trưởng thôn thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân trong 

thôn không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ .v.v. tại khu vực  xây dựng Hồ chứa nước 

Nặm Cắt.  Vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về các nội dung sau: 

- Tuyệt đối không vớt củi, gỗ, đánh bắt cá …. Trong khu vực lòng hồ; 

- Không tham quan, dã ngoại …. Tại khu vực công trường đang thi công và 

khu vực lòng Hồ chứa nước Nặm Cắt, 

  Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang thông báo đến các 

thôn trên địa bàn xã được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT UBND thành phố; 

- TT ĐU, HĐND, UBND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

 Gửi bản giấy: 

- Trưởng thôn (tuyên truyền đến 

 các hộ dân được biết) 

- Lưu: VP. 
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