HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 640 /CTr-HĐND

Lạng Sơn, ngày06 tháng 11 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Kiểm tra, khảo sát một số tuyến đường giao thông
trên địa bàn huyện Đình Lập, Lộc Bình

Căn cứ Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Thông báo số
605/TB-HĐND ngày 29/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội
dung kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 –2021;
Để có cơ sở tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát
triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; Thường trực HĐND tỉnh thông
báo chương trình kiểm tra, khảo sát một số tuyến đường giao thông, cụ thể như
sau:
I. NỘI DUNG

Kiểm tra tiến độ, chất lượng một số công trình đường giao thông có sử
dụng công nghệ cứng hóa mặt đường bằng xi măng + tro xỉ và gia cố nền đường
bằng xi măng + tro bay; mặt đường có láng nhựa hoặc bê tông xi măng trên địa
bàn huyện Đình Lập và Lộc Bình.
II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần Đoàn kiểm tra
- Bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh.
- Ông Hoàng Văn Tài, Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh.
- Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Ủy viên Ban
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình.
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Chuyên viên phòng chuyên môn Văn phòng HĐND tỉnh.
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III. THỜI GIAN, LỊCH TRÌNH

1. Thời gian: Ngày 08 tháng 11 năm 2020 (chủ nhật).
2. Lịch trình:
- 6 giờ 30’: Tập trung xuất phát tại Trụ sở HĐND tỉnh đi huyện Đình Lập
- Từ 8 giờ 00 Đoàn kiểm tra thực địa đối với một số dự án cụ thể:
+ Dự án đường giao thông thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng.
+ Dự án đường giao thông nông thôn xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.
+ Dự án đường xã Ái Quốc - xã Lợi Bác (ĐH.35), huyện Lộc Bình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: chuẩn
bị báo cáo khái quát các dự án đường đã được thi công và đang thi công có sử
dụng công nghệ cứng hóa mặt đường bằng xi măng + tro xỉ và gia cố nền đường
bằng xi măng + tro bay; mặt đường có láng nhựa hoặc bê tông xi măng; kết quả
thực hiện; ưu, nhược điểm đối với các công trình; các công nghệ.
2. Đề nghị các đại biểu mời, thành viên Đoàn kiểm tra dành thời gian
nghiên cứu tài liệu, tham dự cuộc kiểm tra, khảo sát theo chương trình đề ra.
3. Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện phục vụ cho Đoàn kiểm
tra.
(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đ/c Hoàng Văn
Tài, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh, ĐTCQ:
02053.812.095, DĐ: 0915.016.093).
Chương trình này thay cho giấy mời!

Nơi nhận:
- TTHĐND tỉnh;
- UBND huyện: Đình Lập, Lộc Bình;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDAĐTXD tỉnh;
- Các thành viên đoàn KT;
- Phó Văn phòng HĐND;
- Phòng TH, HC-TC; KT;
- Lưu: VT.
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