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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN 
V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn 

giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh  

   Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

                                                 

          

                              Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện Cao Lộc, Văn Quan.  

 

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

tại Báo cáo số 175/BC-ĐGS ngày 31/3/2020 về kết quả giám sát tình hình thực 

hiện dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, 

huyện Văn Quan; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

          Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh, UBND các huyện Cao Lộc, Văn Quan và các cơ quan liên quan 

kiểm tra, rà soát tổng thể dự án: Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng 

Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh 

thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh tại Báo cáo trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020. 

(Báo cáo số 175/BC-ĐGS được gửi kèm trên iOffice). 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

  

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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