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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông  

9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 2048/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2018 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, về việc báo cáo tình hình thực hiện 

các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 9 tháng đầu năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện cụ thể như 

sau: 

1. Dự án, công trình giao thông khởi công mới 

Trên địa bàn huyện khởi công mới 06 công trình, với tổng chiều dài là 

14,401km; Tổng mức đầu tư 17.951,1 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2018 là 

7.140,0 triệu đồng; Giá trị khối lượng ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 

10.694,0 triệu đồng; Giá trị giải ngân kế hoạch vốn 9 tháng đầu năm 2018 là 

4.640,0 triệu đồng. 

2. Công trình, dự án chuyển tiếp 

Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 có 01 công trình với tổng chiều dài là 

20,0km; Tổng mức đầu tư là 102.873 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2018 là 

38.372 triệu đồng; Giá trị Khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2017 

là 60.000 triệu đồng, đã giải ngân 50.487 triệu đồng.  

Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 10.000 triệu đồng; 

Giá trị giải ngân kế hoạch vốn 9 tháng đầu năm 2018 là 13.000 triệu đồng. 

3. Các dự án, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 

Tổng số 12 công trình (2 công trình khởi công năm 2018, 10 công trình 

thanh toán vốn hoàn thành năm 2017), với tổng chiều dài 19,062km; Tổng mức 

đầu tư là 33.214 triệu đồng; Kế hoạch vốn 9 tháng đầu năm 2018 là 10.660 triệu 

đồng; Giá trị Khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2017 là 26.541 

triệu đồng, đã giải ngân 11.230 triệu đồng. 

Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ 01/01/2018 đến 01/9/2018 là 2.435 

triệu đồng (tính riêng công trình hoàn thành năm 2018); Giá trị giải ngân kế 

hoạch vốn 9 tháng đầu năm 2018 là 10.660,0 triệu đồng. 
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4. Các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư 

Tổng số 02 công trình, với tổng chiều dài 2,4km, trong đó tổng mức đầu 

tư là 2.150,2 triệu đồng. 

(Chi tiết như biểu tổng hợp kèm theo) 

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình 

thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 9 tháng đầu năm 

2018./. 

 
Nơi nhận:    
- Sở GTVT tỉnh (b/c); 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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