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Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định. 

Xem xét Công văn số 681/UBND-TCKH ngày 12/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tràng Định về việc xin ủy quyền phê duyệt điều chỉnh phương 

án phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 

2022; Công văn số 1492/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 20/5/2022 của Sở Giao 

thông vận tải về việc báo cáo kết quả xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng 

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

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn trên về việc 

không ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Tràng Định phê duyệt điều chỉnh 

phương án phân bổ vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2022. 

Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp các đề nghị điều chỉnh phương án 

phân bổ vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thông của các huyện, 

thành phố (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 
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