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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với các Công ty,
Doanh nghiệp, HTX và Chi ủy – Ban Chỉ huy thôn Tân Phong
Ngày 16 tháng 3 năm 2022, đồng chí Võ Tiến Sửu, Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã và đồng chí Nguyễn Văn Yên, - Phó Chủ tịch UBND xã chủ
trì cuộc làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp, HTX và Chi ủy – Ban chỉ huy
thôn Tân Phong liên quan đến việc lưu thông trên tuyến đường từ Cổng chào
thôn Tân Phong đến múi tràn giáp nhà anh Đông Anh.
Sau khi nghe các ý kiến của các Công ty, Doanh nghiệp, HTX, Chi ủy –
Ban Chỉ huy thôn Tân Phong và một số ý kiến tại hội nghị đều thống nhất chủ
trương làm lại tuyến đường từ Cổng chào thôn Tân Phong đến múi tràn giáp nhà
anh Đông Anh. Tuyến đường này từ lâu lưu lượng xe trọng tải lớn của các Công
ty, Doanh nghiệp từ mỏ đá lưu thông thường xuyên, đến thời điểm hiện nay
đường đã xuống cấp nghiêm trọng và đặc biệt với trọng tải lớn của các xe hiện
nay rất ảnh hưởng đến cổng chào của thôn mới xây dựng, đến mùa nắng người
dân dọc tuyến đường thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của bụi bẩn và tiếng ồn
nên đã nhiều lần có ý kiến với Chi ủy – Ban Chỉ huy thôn và Chính quyền đề
nghị giải quyết. Để đảm bảo hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp, người dân và giải
quyết dứt điểm tình trạng trên. Chính quyền địa phương kêu gọi Nhà nước,
Doanh nghiệp và Nhân dân cùng thống nhất để đầu tư và làm mới tuyến đường
đảm bảo sử dụng lâu dài. Để có phương án tiếp theo đồng chí Chủ tịch UBND
xã kết luận một số nhiệm vụ sau:
1. Giao đồng chí Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế) chỉ đạo hoàn
thành thiết kế, dự toán công trình tuyến đường từ Cổng chào thôn đến múi tràn
giáp nhà anh Đông Anh trước ngày 25/3/2022 để gửi các Công ty, Doanh
nghiệp, HTX nghiên cứu.
2. Đại diện các công ty, doanh nghiệp, HTX có mặt tại hội nghị báo cáo
và xin ý của Hội đồng, tổng giám đốc công ty cấp trên về chủ trương cùng với
Chính quyền và Nhân dân thôn Tân Phong để hoàn thành công trình trước mùa
nắng nóng.
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3. Chi ủy – Ban chỉ huy thôn Tân Phong tổ chức họp dân để vận động
Nhân dân cùng phối hợp thực hiện, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp,
HTX lưu thông trên tuyến để đảm bảo vận hành sản xuất.
Trên đây là kết luận tại buổi làm việc với các công ty, doanh nghiệp, HTX
và Chi ủy- Ban chỉ huy thôn Tân phong để thống nhất chủ trương làm mới tuyến
đường từ cổng chào thôn đến giáp nhà anh Đông Anh. Yêu cầu các tổ chức, đơn
vị, cá nhân có liên quan cùng thực hiện có hiệu quả, đúng thời gian quy định./.
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Nơi nhận:
- TT Đảng ủy (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Công ty, doanh nghiệp, HTX liên quan;
- Chi ủy – BCH thôn Tân Phong;
- Lưu: VT.
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