
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v đồng ý công trình thực hiện thí 

điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ 

của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 

làm mặt đường giao thông nông thôn  

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 2236/BC-SGTVT 

ngày 03/9/2020 về việc đề xuất thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của Nhà 

máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của 

Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn tại công 

trình Đường Co Piao - Suối Mành, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình và công trình 

Đường trung tâm xã - Bản Trầm - Bản Chu (đoạn Km2+500 - Km5), xã Thái 

Bình, huyện Đình Lập như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản trên. 

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và cơ quan 

liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thí điểm, cũng như các nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo tại Công văn số 

3007/VP-KT ngày 27/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, cơ quan liên 

quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHCN, TC; 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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