ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:643 /UBND-QLĐT

TP. Lào Cai, ngày 11 tháng 05 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra rà soát cầu, cống,
ngầm, tràn trên địa bàn trước
mùa mưa lũ năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị thành phố;
- UBND các xã, phường.

UBND thành phố Lào Cai nhận được Văn bản số: 1427/SGTVTXDQLGT ngày 06/5/2021 của Sở Giao thông Vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai về
việc kiểm tra, rà soát các công trình cầu, cống, ngầm tràn trên địa bàn tỉnh trước
mùa mưa lũ năm 2021. Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo như
sau:
1. UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng hệ
thống cầu, cống, ngầm tràn trên địa bàn, thống kê các công trình đã xuống cấp,
không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không đảm bảo an toàn giao thông, đề xuất
phương án khắc phục đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ (ghi rõ tên công trình,
địa điểm, hiện trạng và dự kiến quy mô đầu tư), báo cáo kết quả rà soát về
UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 18/5/2021.
2. Giao phòng Quản lý đô thị tổng hợp báo cáo gửi Sở Giao thông Vận tải
- Xây dựng trước ngày 20/5/2021.
Căn cứ chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng: Kinh tế, TC-KH;
- Lưu: VT,QLĐT.
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