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Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. 

 

   Xem xét Công văn số 1546/SGTVT-BQLDA ngày 08/7/2019 của Sở Giao 
thông vận tải về việc rà phá bom mìn,vật nổ giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng 
cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - Dự án LRAMP, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, phối hợp với Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Lạng Sơn, UBND các huyện có dự án, Ban Quản lý dự án 3 - Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam triển khai các bước theo quy định để thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật nổ tại các vị trí xây dựng cầu dân sinh - 
Dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan 
liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đối ứng thực hiện rà phá 
bom mìn, vật nổ giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 
sản đường địa phương - Dự án LRAMP; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 
10/8/2019. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KHĐT, TN&MT; 
- Ban Quản lý dự án 3-Tổng cục ĐB Việt Nam; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, NC, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương văn Chiều 
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