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V/v kinh phí khắc phục các điểm 
ngập úng, đảm bảo an toàn giao 
thông trên các tuyến đường tỉnh 

ĐT.242 và ĐT.244  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  08  tháng 01 năm 2019 

 
 

Kính gửi::  
- Sở Tài chính; 
- Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 523/BC-STC ngày 25/12/2018 của Sở Tài chính về 
kinh phí khắc phục tình trạng ngập úng đảm bảo an toàn giao thông trên các 
tuyến đường tỉnh ĐT.242 và ĐT.244 huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về việc tạm thời chưa thực hiện bổ sung dự toán kinh phí khắc 
phục các điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh 
ĐT.242 và ĐT.244 cho Sở Giao thông vận tải vào cuối năm 2018. Sau khi Sở 
Giao thông vận tải hoàn chỉnh dự toán theo đúng quy định, Sở Tài chính chủ trì 
xem xét, báo cáo UBND tỉnh bổ sung cho đơn vị trong năm 2019. 

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ 
tục đầu tư xây dựng theo quy định để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng trên 
các tuyến đường tỉnh ĐT.242 và ĐT.244 xong trước mùa mưa năm 2019 theo 
chủ trương đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 1113/UBND-KTN 
ngày 08/11/2018. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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