
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KT&HT                 Cao Lộc, ngày      tháng 8 năm 2020 

Vv tiếp tục triển khai thực hiện Kế 

hoạch tổng rà soát phương tiện vận tải 

và xe máy chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh huyện Cao Lộc 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính 

Kế hoạch huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi Cục thuế huyện Cao Lộc. 

  

 

Thực hiện Công văn số 2068/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 17/8/2020 của Sở 

Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

14/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải 

và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện có ý kiến như 

sau:  

Ngày 12/5/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về 

tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn 

huyện Cao Lộc, trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND huyện đã tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát của 

huyện tại Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 25/6/2020. Tuy nhiên, kết quả rà soát 

còn rất thấp, cơ bản chưa sát với thực tiễn tại địa phương; nội dung các biểu mẫu 

thống kê còn thiếu nhiều thông tin, việc cập nhật dữ liệu còn chưa thật chính xác; 

chưa rà soát số lượng phương tiện vận tải của các cơ quan, tổ chức cũng như các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quản lý; còn có xã, thị trấn chưa gửi số liệu 

báo cáo về UBND huyện để tổng hợp…  

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 171/KH-UBND của UBND huyện về 

tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn 

huyện Cao Lộc một cách hiệu quả và có số liệu chính xác để tổng hợp báo cáo gửi 

UBND tỉnh kịp thời, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn 

trương thực hiện các công việc sau:   

1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển thực hiện kế hoạch rà soát phương tiện 

như sau: 

- Thành lập các Tổ, đội trực tiếp đi rà soát theo đúng tinh thần của Kế hoạch số 

171/KH-UBND của UBND huyện về tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và 

xe máy chuyên dùng trên địa bàn huyện Cao Lộc.  
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- Rà soát, tổng hợp lại phụ lục 3 và 4 cập nhật đầy đủ thông tin và gửi lại UBND 

huyện trước ngày 07/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế huyện tổng hợp 

danh sách trích ngang các Hợp tác xã, các hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh vận 

tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn huyện theo phụ lục 01 gừi về UBND huyện 

trước ngày 07/9/2020.  

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện 

theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung được chỉ đạo tại Công văn 

này, đồng thời tổng hợp số liệu theo các phụ lục bảng biểu kèm theo và dự thảo 

Báo cáo gửi UBND huyện để ban hành và báo cáo UBND tỉnh theo thời gian yêu 

cầu.    

4. Để việc thống kê được chính xác, UBND huyện hướng dẫn cụ thể hơn một số 

nội dung trong các phụ lục để việc tổng hợp được thống nhất. 

(Có các phụ lục kèm theo) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc hoặc cần làm rõ đề nghị 

UBND các xã, thị trấn tổng hợp từ các tổ, đội và liên lạc với cán bộ đầu mối của 

UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đ/c Đinh Quang Thành, ĐT: 

0946615336) để cùng trao đổi và thống nhất thực hiện.  

Các báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện thông qua cơ quan 

đầu mối phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện để Kế hoạch tổng rà soát đạt mục đích, yêu cầu đề ra và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của số liệu tổng rà soát phương tiện vận tải trên địa bàn mà đơn vị đã 

báo cáo huyện./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT, KT&HT.  
 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 Hoàng Mạnh Cường  
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