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Số: 1884 /VP-KTN     Lạng Sơn, ngày  28 tháng 5 năm 2018 

V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm 
thực hiện Đề án phát triển giao 

thông nông thôn 

 

  

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải 

 

Xem xét Công văn số 1068/SGTVT-KCHT&ATGT, ngày 21/5/2018 của 
Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 
phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí 
Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Trước mắt, chưa cần thiết tổ chức Hội nghị sơ kết như đề xuất của Sở 
Giao thông vận tải. Yêu cầu Sở chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố và cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cụ thể những kết quả 
đã đạt được; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 
phát triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt về các nội dung: 
cơ cấu nguồn vốn, khả năng huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư, biện pháp tổ 
chức thực hiện; đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ, việc đa 
dạng các hình thức cứng hóa đường GTNT ngoài biện pháp xây dựng đường bê 
tông xi măng trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực như hiện nay...  

Sở Giao thông vận tải hoàn thiện báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét trong 
tháng 6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, KTTH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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