
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /VP-KT 
V/v khẩn trương xử lý vướng mắc 

liên quan đến công tác bảo hành, 

bảo trì tuyến đường Na Sầm -  

Na Hình (ĐT.230) 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

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

- UBND huyện Văn Lãng. 
 

Xem xét Công văn số 442/CV-BQLDA ngày 23/4/2021 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc cho phép hoàn thành nghĩa vụ bảo  hành 

công trình Đấu  nối đường Na Sầm –Na Hình (ĐT.230) với đường tuần tra biên 

giới, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Văn Lãng khẩn trương kiểm tra xem xét phản ánh 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công văn trên, có biện pháp xử 

lý dứt điểm để chủ đầu tư dự án cũng như các cơ quan liên quan tiến hành các 

công việc bảo hành, bảo trì thường xuyên tuyến đường ĐT.230; không để tình 

trạng một vài hộ gia đình, cá nhân cố tình ngăn cản công tác sửa chữa, khắc 

phục hư hỏng làm giảm chất lượng khai thác, tuổi thọ chung của cả công trình; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 5/2021. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các 

cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Văn Lãng để xử lý dứt 

điểm vụ việc trong tháng 5/2021.  

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; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP 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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