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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2019 
V/v xem xét kiến nghị của 

UBND huyện Tràng Định về 
đầu tư, tái định cư thôn Phiên 

Chuông, xã Hùng Việt 

 

 

 

Kính gửi:  
 - UBND huyện Tràng Định; 
 - Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1. 

 

 Xem xét Báo cáo số 104/BC-SNN ngày 11/4/2019 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tràng 
Định về đầu tư, tái định cư thôn Phiên Chuông, xã Hùng Việt, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND huyện Tràng Định: 

- Chỉ đạo UBND xã Hùng Việt chủ động nắm tình hình thực tế, lắng nghe 
ý kiến, kiến nghị của cử tri để trả lời các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời báo 
cáo, đề xuất cấp trên các nội dung theo quy định, hạn chế tối đa tình trạng kiến 
nghị, khiếu nại vượt cấp; tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thôn 
Phiên Chuông yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và cơ quan liên quan khảo 
sát, lập phương án cụ thể xây dựng ngầm qua sông Văn Mịch; tổ chức làm việc 
với Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 (Nhà máy Thủy điện Thác Xăng), đại 
diện chính quyền xã, thôn và cơ quan liên quan để thống nhất phương án huy 
động nguồn lực, sớm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo giao thông đi lại cho 
các hộ dân trong thôn Phiên Chuông. 

2. Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 tiếp tục hỗ trợ phương tiện, phao 
cứu sinh cho các hộ dân thôn Phiên Chuông để bảo đảm an toàn khi có việc cần 
thiết phải vượt qua sông; đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngầm 
qua sông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Phiên Chuông được an 
toàn, thuận tiện.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, GTVT; 
- Nhà máy thủy điện Thác Xăng;  
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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