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UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

 

Số:         /KTHT 

V/v trả lời đề nghị của công dân 
trên Cổng thông tin điện tử  

huyện Sốp Cộp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sốp Cộp,  ngày      tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:  
 - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Công dân Hưng Thiện. 
 

Thực hiện Công văn số 01/BBT ngày 12/7/2021 của Ban Biên tập Cổng 
thông tin điện tử huyện Sốp Cộp về việc xem xét, trả lời đề nghị của công dân 
trên Cổng thông tin điện tử huyện Sốp Cộp.  

Tóm tắt nội dung câu hỏi của công dân: “Kính gửi cơ quan có thẩm quyền, 
đơn vị quản lý bảo trì đường bộ tuyến đường Púng Bánh - Sam Kha. Hiện tại có 

01 cống thoát nước thuộc khu vực bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh đã xuống cấp, 
hư hỏng nặng, các phương tiện đi lại khó khăn. Rất mong cấp có thẩm quyền xem 

xét khắc phục để các phương tiện có lộ trình đi qua địa điểm trên được an toàn 
thuận lợi”. 

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân trên Cổng thông tin 
điện tử của huyện Sốp Cộp, phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời như sau:  

Ngày 11 tháng 7 năm 2021 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với 
UBND xã Púng Bánh, đơn vị quản lý và bảo dưỡng tuyến đường Púng Bánh - 
Sam Kha thực hiện khắc phục, sửa chữa xong tấm nắp cống bị hỏng tại 

Km00+739 tuyến đường Púng Bánh - Sam Kha thuộc bản Khá Nghịu, xã Púng 
Bánh. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời để Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 
huyện, công dân Hưng Thiện biết./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Như trên; 
- Công an huyện; 

- UBND xã Púng Bánh; 
- vithien@gmail.com; 
- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Lò Văn Thành 
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