
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1201/UBND-VP    Văn Quan, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

V/ v giao nhiệm vụ thực hiện Thông 

báo số 150/HĐND-ĐGS ngày 

12/11/2019 của Đoàn Giám sát 

HĐND huyện 

 

Kính gửi:  

                                           - Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

                                           - UBND xã Song Giang. 

Thực hiện Thông báo số 150/HĐND-ĐGS ngày 12/11/2019 của Đoàn Giám sát 

Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai, thực hiện đề án 

phát triển giao thông nông thôn theo Quyết định 109/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bê tông hóa giao thông, nông thôn; Công tác 

duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường trên địa bàn xã Song Giang. 

Đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: 

Ưu tiên hỗ trợ vật tư, vật liệu cho xã để cứng hóa các tuyến đường trục thôn, 

ngõ xóm, nội đồng theo đề án phát triển giao thông nông thôn, đồng thời chỉ đạo 

xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân và các tổ chức, cá nhân, 

cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia, đóng góp thực hiện công tác phát 

triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã. 

 Chỉ đạo UBND xã tổ chức đắp lề đối với tuyến đường xã quản lý như tuyến 

Pác Làng - An Mạ và tuyến đường huyện Điềm He - Song Giang. 

2. UBND xã Song Giang: Khẩn trương khắc phục những hạn chế do Đoàn 

Giám sát đã nêu tại Thông báo số 150/HĐND-ĐGS ngày 12/11/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, 

UBND xã Song Giang nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện; 
- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


