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THÔNG BÁO  

Kết luận của lãnh đạo Ban Dân tộc tại buổi khảo sát, làm việc với 

UBND huyện Hữu Lũng về việc xem xét đề nghị điều chỉnh danh mục công 

trình đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 4 và Tiểu dự án 1 của Dự án 5 

 

Theo đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn số 1647/UBND-

KH-HT ngày 21/10/2022 và Công văn số 1683/UBND-GDDT ngày 26/10/2022 về 

việc xem xét đề nghị điều chỉnh danh mục công trình đối với Tiểu dự án 1 của Dự 

án 4 và Tiểu dự án 1 của Dự án 5. Ngày 01/11/2022, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối 

hợp các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát thực địa một số danh mục một số 

công trình và làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng và 

các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện. Tham dự cuộc khảo sát, làm việc có 

đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo.  

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa một số tuyến đường giao thông tại xã 

Vân Nham, xã Quyết Thắng; trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Thanh Sơn và 

báo cáo của UBND huyện Hữu Lũng thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Lý Văn Khi, 

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 

1. UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo, chuẩn bị tốt công tác báo cáo nội 

dung liên quan đề xuất điều chỉnh danh mục công trình dự án đầu tư thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 và chuẩn bị 

tốt công tác hướng dẫn Đoàn công tác khảo sát thực địa đề xem xét tham mưu giải 

quyết nội dung đề xuất của UBND huyện. 

2. Đối với danh mục công trình đường giao thông (thuộc Tiều dự án 1 của 

Dự án 4 trong CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN) UBND huyện 

Hữu Lũng đề nghị điều chỉnh tại Công văn số 1647/UBND-KH-HT ngày 

21/10/2022 có một số tuyến đường chưa phù hợp với tiêu chí của Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN và không phù hợp với danh mục 

đường trục xã đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, đối 

chiếu với danh mục đường do Sở Giao thông Vận tải đề xuất tại Công văn số 

1847/SGT-KHTC ngày 19/6/2022; một số tuyến đường cần điều chỉnh phải phù 

hợp với tiêu chí đường đến trung tâm xã hoặc đường liên xã. Kết quả rà soát gửi Sở 

Giao thông Vận tải xem xét, có ý kiến bằng văn bản để Ban Dân tộc tổng hợp, 

tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định. 

3. Đối với danh mục công trình trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Thanh 

Sơn và xã Yên Sơn (thuộc Tiều dự án 1 của Dự án 5 trong CTMTQG phát triển 

KT-XH vùng ĐBDTTS&MN), UBND huyện đề nghị điêu chỉnh, bổ sung tại Công 
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văn số 1683/UBND-GDDT ngày 26/10/2022: qua khảo sát thấy rằng nội dung đề 

nghị điều chỉnh chưa bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

1180/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh. Do đó, Đoàn công tác đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo rà soát, đối chiếu để đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm 

vụ được giao tại tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND, ngày 15/7/2022 của UBND 

tỉnh. Kết quả rà soát gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, có ý kiến bằng văn bản 

gửi về Ban Dân tộc tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo 

quy định. 

3. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở kết 

quả rà soát danh mục công trình đường giao thông, danh mục công trình trình 

trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Thanh Sơn và xã Yên Sơn, đối chiếu với 

mục tiêu nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 

của UBND tỉnh, cho ý kiến gửi Ban Dân tộc để tổng hợp, trình cơ quan chức năng 

thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, điều chỉnh theo quy định. 

Ban Dân tộc thông báo ý kiến kết luận của Đoàn công tác liên ngành tỉnh 

khảo sát, làm việc, xem xét giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Hữu 

Lũng biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Các sở: KH và ĐT, TC, GTVT, GD và ĐT; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Khi 
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