
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1290 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4  năm 2019 
 

V/v xem xét kiến nghị của Người đại 
diện phần vốn Nhà nước tại Công ty 

Cổ phần Quản lý và Xây dựng  
Giao thông Lạng Sơn 

 

 

                                  Kính gửi: 
                                                 - Sở Nội vụ; 
                                                 - Sở Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Báo cáo số 141/BC-QLXDGT ngày 29/3/2019 của Người đại 
diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông 
Lạng Sơn về tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan xem xét đề nghị về việc bổ sung 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác quản 
lý xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng 
Sơn theo đề nghị tại Báo cáo trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/4/2019. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xem xét kiến nghị của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty về việc 
thanh toán các khoản nợ đọng trong thực hiện khắc phục bão lũ, sửa chữa các 
tuyến đường tỉnh từ năm 2015-2017. Báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt 
thẩm quyền. 

(Báo cáo số 141/BC-QLXDGT được gửi qua eOffice và trên Trang thông tin 
của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải và 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty CP QL&XDGT tỉnh Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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