UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÕNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 759 /VPUBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham mưu giải quyết kiến nghị
của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung

HỎA TỐC
Kính gửi: Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế
hoạch và Đầu tư
Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Thường
trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện ủy, thành ủy về triển khai thực hiện nhiệm
vụ trọng tâm năm 2021;
Tiếp nhận Báo cáo số 106-BC/HU ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban
Thường vụ Huyện ủy Lai Vung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm
2021 (do Văn phòng Tỉnh ủy gửi), theo đó có một số kiến nghị thuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND Tỉnh. Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn Tỉnh có liên quan tham mưu giải
quyết kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung. Thời gian hoàn thành
và gửi nội dung tham mưu giải quyết kiến nghị về UBND Tỉnh (thông qua Văn
phòng UBND Tỉnh) chậm nhất vào lúc 17 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2021
(thứ Sáu), để kịp thời tổng hợp, báo cáo Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh
ủy theo yêu cầu.
Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến Thủ trưởng
đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- PCT/UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn (b/c);
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Phòng: KT, ĐTXD, THVX;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG

Nguyễn Công Minh

Phụ lục
PHÂN CÔNG THAM MƯU UBND TỈNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LAI VUNG
(Kèm theo Công văn số 759 /VPUBND-THVX ngày 04 tháng 6 năm 2021
của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp)
_________
I. GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Hỗ trợ nâng cấp các tuyến Huyện lộ để đạt tiêu chí giao thông Huyện
nông thôn mới (Huyện lộ 3, Huyện lộ 2).
2. Hỗ trợ tuyến tránh Thị trấn Lai Vung từ Quốc lộ 80 đến tuyến đường
ĐT852 để hạn chế xe tải, xe container vào thị trấn ra khu công nghiệp Sông
Hậu, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
3. Hỗ trợ nâng cấp một số tuyến của thị trấn Lai Vung.
II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Về nguồn vốn xử lý sạt lở, địa hình của huyện kênh rạch nhiều, sạt lở
xảy ra nhiều nơi, huyện không đủ nguồn kinh phí gia cố, xử lý.
2. Nguồn vốn theo Nghị định 35 về cứng hóa đê bao, huyện đang thiếu và
rất cần nguồn hỗ trợ.
3. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ để kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ
cao.
III. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Hiện nay, rác từ huyện Lấp Vò đổ về bãi rác Hòa Thành ở Lai Vung đã
hơn 1 năm nay, tình hình này không thể kéo dài, sẽ dẫn đến quá tải, huyện
không còn nơi để đổ. Đề nghị Tỉnh có giải pháp.
IV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Hỗ trợ kêu gọi đầu tư du lịch khai thác Cồn Tiên, khu vực xã Phong Hòa
và ven Sông Hậu.

