
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-KHKT&QLGT Cao Bằng, ngày         tháng 10 năm 2022 

V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết 

định ban hành quy định về tổ chức 

lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt 

hồ sơ hoàn thành công trình khẩn 

cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm 

bảo giao thông bước 1 đối với hệ 

thống đường địa phương trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng  

               

 

 

Kính gửi:  

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

- Các sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải). 
    

Thực hiện Văn bản số 2599/UBND-GT ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng xong dự thảo Quyết định ban 

hành quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công 

trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ 

thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(Có dự thảo Quyết định và quy định kèm theo). 

 Để nội dung quy định đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời 

được ban hành theo yêu cầu, Sở GTVT đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị (như kính 

gửi) nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Quyết định và quy 

định nêu trên. 

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải trước 

ngày 04/11/2022 để Sở GTVT thực hiện các bước tiếp theo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB (để góp ý); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải);  

- Lưu: VT, KHKT(A). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
 



 

Danh sách các cơ quan, đơn vị gửi công văn: 

  

 1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

 2. Sở Tư pháp; 

 3. Sở Tài chính; 

 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 5. Sở Xây dựng; 

 6. Sở NN và PTNT; 

 7. Sở TN và MT; 

 8. Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng; 

 9. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; 

 10. UBND các huyện, thành phố; 

 11. Ban QLBTĐB – Sở GTVT. 
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