
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 5028  /VP-KTN 

 

V/v kết quả kiểm tra tình trạng ngập, 
úng cục bộ tại đường Trần Phú 

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2019 

 

 
     Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
                        - UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

 Xem xét Văn bản số 1550/SXD-QLN,TTBĐS&HTKT ngày 28/11/2019 
của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình trạng ngập, úng cục bộ tại đường Trần 
Phú, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc bổ sung vị trí cửa thu 
nước mặt tại vị trí đầu ngõ 70, đường Trần Phú nhằm giảm lưu lượng nước 
thoát về phía khu vực đường Lý Thường Kiệt. 

Giao Sở Xây dựng đôn đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 
thực hiện; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm chỉ đạo UBND phường 
Hoàng Văn Thụ thông báo chủ trương giải quyết của UBND tỉnh và thực hiện 
tuyên truyền, vận động các hộ dân tại số nhà 80, 82, 84 đường Trần Phú tự giác 
thực hiện tháo dỡ bê tông lấp rãnh biên phía trước cửa nhà để đảm bảo thoát 
nước khi trời mưa và mỹ quan khu vực. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, UBND thành phố 
Lạng Sơn thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng;  
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: KTN, TH, BTCD, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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