
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SGTVT- KHKT&QLGT 
 

Cao Bằng, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

V/v tạm hoãn việc xin ý kiến đóng góp ý 

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình ban hành 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng tạm thời một phần lòng 

đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 789/UBND-TH ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

trình kỳ họp tháng 7 năm 2022. Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ trì phối hợp 

với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết và đã ban hành Công 

văn số 999/SGTVT-KHKT&QLGT ngày 27/4/2022 về việc xin ý kiến đóng góp ý 

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn 

thể tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo nội dung Công 

văn, Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến đóng góp về Sở Giao thông 

vận tải Cao Bằng trước ngày 20/5/2022. Đến nay, Sở GTVT đã nhận được ý kiến 

của 08 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội 

vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh 

tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Cao Bằng. 

Tuy nhiên, ngày 09/5/2022 Sở GTVT nhận được Công văn số 1032/UBND-

TH ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ xây dựng dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 và kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh Cao Bằng 

khóa XVII, theo nội dung Công văn: “Sở GTVT tạm hoãn việc xây dựng Nghị 

quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm 

thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Do vậy, Sở 

GTVT tạm hoãn việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên. 
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Theo nội dung Công văn số 1032/UBND-TH ngày 05/5/2022, Sở GTVT 

được giao nhiệm vụ tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đã ban 

hành, củng cố căn cứ pháp lý, tính toán nguồn lực thực hiện, hoàn thiện hồ sơ dự 

thảo nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Để có 

đủ thông tin, số liệu lập báo cáo tổng kết, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi về Sở GTVT trước ngày 10/5/2022 (theo Công văn số 

1055/SGTVT-KHKT&QLGT ngày 04/5/2022 của Sở GTVT).  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý cơ quan, ban, ngành./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Cổng thông tin VP UBND tỉnh (đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở GTVT (VPS đăng tải); 

- Lưu: VT, KHKT&QLGT.                     

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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