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KẾ HOẠCH 

Đầu tư công năm 2020 
 

Thực hiện Công văn số 979/SKHĐT-KTN ngày 11/7/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch Đầu tư công năm 2020, UBND 

huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch Đầu tư công năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 

         1. Tình hình, kết quả triển khai các nguồn vốn 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng được giao năm 2019 là: 112.911 

triệu đồng, gồm các nguồn vốn sau:   

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 33.878 triệu đồng. 

a) Vốn tập trung của tỉnh: 14.000 triệu đồng. 

Bố trí thi công 02 công trình chuyển tiếp (Trường Mầm non xã Bắc Lãng; 

Trụ sở UBND huyện). 

- Công trình Trường mầm non xã Bắc Lãng: 4.000 triệu đồng, đã hoàn 

thành bàn giao đưa vào sử dụng,  đã giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch 

vốn. 

- Công trình trụ sở UBND huyện: 10.000 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 

khối lượng thực hiện đạt 75%, đã hoàn thành các hạng mục: Nhà trụ sở chính, 

kè đá, tường rào, nhà phụ trợ, hiện đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục sân 

vườn, hạ tầng kỹ thuật, công trình hoàn thành trong quý III/2019, đã giải ngân 

đạt 100%  kế hoạch vốn. 

b) Vốn theo NQ 03/2016/NQ-HĐND tỉnh: 7.288 triệu đồng. 

- Thực hiện thanh toán công trình hoàn thành cho 02 công trình: 3.186 

triệu đồng (Đường Bình Chương – Khe Bó; Cứng hóa đường Pò Háng – Khẩu 

Nua), đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trong Quý I/2019. 

- Hỗ xi măng làm đường GTNT, thủy lợi nhỏ: 2.500 triệu đồng, đã triển 

khai thực hiện cung ứng xi măng cho các xã và giải ngân đạt 100% kế hoạch 

vốn. 

 - Đối với 03 công trình khởi công mới: 1.602 triệu đồng, trong đó: công 

trình Nhà đoàn thể xã Bắc Lãng, hiện đang thi công phần thô tầng 2 khối lượng 

thực hiện đạt 50%, 02 công trình (Nhà làm việc khối đoàn thể xã Kiên Mộc; cải 

tạo, mở rộng trụ sở làm việc UBND xã Đình Lập) hiện đang triển khai thi công, 

cả 03 công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019, giải ngân vốn đạt 100% kế 

hoạch. 
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c) Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: 4.800 triệu đồng, 

bố trí thanh toán vốn 04 công trình (Cải tạo sửa chữa trường PTDTBT THCS 

Bính Xa, Điểm trường chính Trường Mầm non I Bính Xá, Điểm trường chính 

Trường Tiểu học II Bính Xá, Trường PTDTBT Tiểu học I Kiên Mộc), đã giải 

ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn trong quý I/2019. 

d) Vốn hỗ trợ thực hiện Đề án (Đề án xây nhà bếp cho trường PTDT bán 

trú): 790 triệu đồng, đầu tư xây dựng 02 công trình:  

- Nhà bếp Trường PTDTBT THCS xã Thái Bình: 290 triệu đồng, đã thi 

công xong và thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn. 

- Nhà bếp Trường PTDTBT THCS xã Lâm Ca: 500 triệu đồng, đang thi 

công, khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 50%. 

đ) Vốn hỗ trợ có mục tiêu về CSHT đối với huyện 30a: 7.000 triệu đồng;  

- Bố trí thanh toán vốn 01 công trình: 2.718 triệu đồng (Cải tạo, nâng cấp 

đường Khe Sân – Khe Đa I xã Thái Bình), đã giải ngân thanh toán đạt 100% kế 

hoạch vốn trong quý I/2019. 

- Công trình chuyển tiếp 01 công trình: 700 triệu đồng (Nâng cấp, sửa 

chữa đường Quang Hòa – Hin Đăm xã Cường Lợi), đã thi công hoàn thành và 

giải ngân trong quý II/2019. 

- Khởi công mới 01 công trình: 3.582 triệu đồng (Nâng cấp, sửa chữa 

đường Khe Cháy – Khe Đa xã Thái Bình), hiện đang thi công, dự kiến hoàn 

thành và giải ngân xong trong quý III/2019. 

1.2. Vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới: 38.700 

triệu đồng. 

- Thanh toán vốn cho 10 công trình hoàn thành năm 2018 là: 11.545 triệu 

đồng, đã giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn. 

 - Đầu tư dự án khởi công mới cho 11 công trình: 27.155 triệu đồng, 6 

tháng đầu năm:  Đã hoàn thành 1 công trình (Nước sinh hoạt tập trung thôn Khe 

Cảy xã Bắc Lãng;  4 công trình tiến độ đạt từ 50- 80% gồm: (Trạm y tế xã Bắc 

Lãng; Cứng hóa đường Khe Xiếc – Khe Lòong; Nhà hành chính, phòng học bộ 

môn trường THCS xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khau háy Bản Pìa xã Kiên 

Mộc); 6 công trình tiến độ thi công dưới 50% (Cứng hóa đường Bản Mục – Bản 

Táng, Cứng hóa đường Bình Lâm – Khe Ca; nhà văn hóa xã Bắc Lãng; Trạm Y 

tế xã Lâm Ca, Trường mầm non xã Thái Bình, Cứng hóa đường Vằng Chộc – 

Khe Đa 1 xã Thái Bình), các công trình hiện đang thi công theo kế hoạch, dự 

kiến công trình hoàn thành và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch trong 

năm 2019. 

1.3. Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT 135): 

12.783 triệu đồng  

- Thanh toán dự án hoàn thành cho 10 công trình: 9.770 triệu đồng, đã 

giải ngân 7.283 triệu đồng đạt 74,54% kế hoạch. 
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 - Khởi công mới 03 công trình là 3.013 triệu đồng, trong đó công trình 

Trường PTDT BT THCS Bắc Lãng, đã thi công xong 6 phòng ở bán trú cho học 

sinh và đường nội bộ, hiện đang sửa chữa nhà lớp học cũ 2 tầng và nhà công vụ 

giáo viên, khối lượng thực hiện đạt 57%; 02 công trình giao thông ( cứng hóa 

đường từ trung tâm xã đến thôn Pắc Cóoc xã Đồng Thắng; cứng hóa đường  

Bình Thắng – Nà Lầm xã Lâm Ca) hiện đang thi công, dự kiến công trình hoàn 

thành và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch trong quý III/ 2019. 

1.4. Vốn Chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững (NQ 30a): 

25.030 triệu đồng. 

 - Bố trí cho dự án chuyển tiếp: Cải tạo nâng cấp đường Châu Sơn - Khe 

Luồng, Kiên Mộc - Dốc 6 độ Quốc lộ 31 là 11.000 triệu đồng.  

Các công việc đã thực hiện: Hoàn thiện nền đường từ Km0 - Km10; đào 

phá đá nền đường từ Km10+Km20, thi công xong 35/45 vị trí cống thoát nước 

cống tròn D80; 10/11 vị trí cống Φ100; thi công xong 3/3 vị trí cầu bản tại các lý 

trình (Km2+708,6m; Km7+717,35m; Km10+894.48, thi công xong cống hộp 

(2xx4x4) tại Km11+244).  Khối lượng thực hiện đạt 68.414 triệu đồng, đạt 77% 

giá trị hợp đồng; 6 tháng đầu năm giải ngân được 4.000 triệu đồng đạt 36,36% 

kế hoạch, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch trong quý II/2019. 

 - Đầu tư dự án khởi công mới cho 06 công trình: 14.030 triệu đồng, 6 

tháng đầu năm giải ngân được 4.097 triệu đồng đạt 29,2% kế hoạch. 

 Đã hoàn thành 01 công trình (Nước sinh hoạt tập trung thôn Khe Chòi xã 

Bắc Lãng); 02 công trình tiến độ đạt 60-80% gồm( Kiên cố mương Nà Kéo xã 

Kiên Mộc; Cứng hóa đường ĐX403 thôn Khe Chòi xã Bắc Lãng); 03 công trình 

tiến độ đạt 30-40% ( Trường tiểu học xã Bắc Lãng; Trường Mầm non I Lâm Ca; 

Mở mới đường giao thông đoạn Km6+784 (ĐH.42) thôn Hin Đăm Kiên Mộc – 

Dốc 6 độ QL3), hiện nay các công trình vẫn đang thi công theo kế hoạch và dự 

kiến hoàn thành, giải ngân đạt 100% kế hoạch trong năm 2019. 

1.5. Vốn Trái phiếu Chính phủ: 2.520 triệu đồng 

Bố trí đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Cường Lợi (điểm 

trường Đồng Khoang và Bản Chuộn), hiện nay công trình đang thi công, dự kiến 

hoàn thành và giải ngân thanh toán đạt 100% trong năm 2019. 

2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế 

phục vụ cho đầu tư phát triển  

Huyện Đình Lập luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành của 

Trung ương, của tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, năm 2019, huyện 

Đình Lập đã nhận được nhiều sự hỗ trợ vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng và 

thực hiện chính sách an sinh xã hội, với tổng số tiền trên 2.600 triệu đồng; tiêu 

biểu như: Bệnh viện phụ sản Hà Nội hỗ trợ 1.050 triệu đồng để xây dựng nhà 

đại đoàn kết, Nhóm Thiện nguyện Hà Nội hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng 02 

phòng học tại điểm trường Bản Pia, trường Tiểu học và THCS xã Cường Lợi, 

Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 525 triệu đồng để xây dựng 15 ngôi 
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nhà cho gia đình chính sách; UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 140 triệu đồng để 

mua sắm trang thiết bị cho nhà Văn hóa thôn các xã biên giới; quỹ Bảo vệ môi 

trường tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 230 triệu đồng để thực hiện tiêu chí môi trường đối 

với các xã xây dựng nông thôn mới và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng 

hộ để đầu tư xây dựng Đình Háng SLấp,… 

Huyện Đình Lập đang tiếp tục huy động các thành phần kinh tế hỗ trợ 

kinh phí, vật liệu xây dựng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

 3. Đánh giá chung 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện đã tập trung chỉ đạo 

quyết liệt ngay từ đầu năm, các nguồn vốn được phân bổ kịp thời, ưu tiên bố trí 

vốn thanh toán cho các công trình hoàn thành năm 2018, bố trí vốn cho các dự 

án chuyển tiếp, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2019, hạn chế tối 

đa các dự án khởi công mới, không có khả năng hoàn thành; việc thực hiện quy 

trình tự thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng, công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thi công được chú trọng; tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong thực hiện kế hoạch.  

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 còn gặp một số 

khó khăn, hạn chế như: Thực hiện quy trình thủ tục đầu tư đối với một số công 

trình còn chậm dẫn đến triển khai thi công chưa kịp thời so với kế hoạch, việc 

huy động vốn đầu tư phát triển còn hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát chưa 

được thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân chủ yếu như sau. 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Những tháng đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài đã làm 

chậm tiến độ triển khai các công trình dự án, đặc biệt các công trình giao thông. 

- Việc phân bổ vốn hàng năm cho các công trình còn hạn hẹp, dẫn đến nợ 

khối lượng xây dựng cơ bản còn cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công 

trình (như: Trụ sở UBND huyện).  

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Việc lập, thẩm định các công trình dự án trước năm kế hoạch theo Luật 

đầu tư công còn chậm, công tác khảo sát thiết kế của các đơn vị tư vấn chưa kịp 

thời, chất lượng chưa cao, việc  thẩm định báo cáo kinh tế  kỹ thuật các công trình 

dự án của một số phòng chuyên môn chưa đầy đủ kịp thời, dẫn đến một số công 

trình phải điều chỉnh, bổ sung phát sinh, trong triển khai thực hiện. 

- Việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị của Nhà thầu chưa kịp thời 

theo hồ sơ mời thầu, dẫn dến tiến độ thi công xây dựng một số dự án còn chậm. 

- Việc vận động, khuyến khích người dân, tự nguyện trả lại đất để lấy mặt 

bằng xây dựng các công trình còn gặp khó khăn, vướng mắc, do thiếu sự đồng 

thuận của một số hộ dân. 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác giám sát các công trình 

XDCB năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế; các công trình xây dựng dàn trải trên 

địa bàn rộng, nên việc kiểm tra đôn đốc, giám sát đôi khi chưa được thường 
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xuyên.   

4. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng chuyên 

môn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình thi công 

đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và thanh quyết toán vốn đầu tư kịp 

thời, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn được phân bổ trong năm. 

 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật, cán bộ giám sát công trình, tăng cường chức năng giám sát của cộng đồng 

dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình.  

 - Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng, khi thực hiện dự án.  

- Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 

2020 theo đúng quy định. 

II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 

2020 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước 

thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, khả 

năng cân đối nguồn vốn trong năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của 

từng công trình trong năm 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 theo các nguyên tắc sau: 

1. Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù 

hợp với quy định của Luật Đầu tư công , Luật Ngân sách nhà nước , các Nghị 

định hướng dẫn và Chỉ thi ̣ số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dưṇg kế hoac̣h phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được phê duyệt. 

2. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020 dự kiến bố trí cho từng 

chương trình không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn 

nguồn ngân sách nhà nước đã được giao kế hoạch trừ đi số vốn đã được giao 

trong kế hoạch năm 2016-2019. 

3. Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn 

phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh 

toán nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán, bố trí đủ vốn cho các 

công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020; 

- Ưu tiên bố trí vốn cho công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;  
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- Công trình chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

- Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho 

các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện:  

+) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020;  

+) Đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng 

quy định của Luật Đầu tư công; 

+) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện 

trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu 

tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đối 

với dự án chuẩn bị đầu tư phải có Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư 

đến ngày 31 tháng 10 năm 2019. 

 4. Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho 

các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không 

được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2016-2020. 

III. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là  148.570  triệu đồng; trong 

đó: bố trí thanh toán dự án hoàn thành là 73.423 triệu đồng chiếm 49,42%, dự án 

chuyển tiếp là 5.647 triệu đồng chiếm 3,8%, dự án khởi công mới: 69.500 triệu 

đồng chiếm 46,78%.  

Dự kiến đầu tư từ các nguồn vốn như sau: 

1. Vốn ngân sách Trung ương: 81.793 triệu đồng 

1.1. Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:  

 Tổng kế hoạch vốn: 41.660 triệu đồng; trong đó: 

- Thanh toán vốn công trình hoàn thành: 12.060 triệu đồng 

- Khởi công mới (dự kiến 08 công trình): 29.600 triệu đồng 

1.2. Vốn chương trình MTQG giảm nghèo  theo Nghị quyết 30a: 

Tổng kế hoạch vốn: 30.914 triệu đồng; trong đó: 

- Thanh toán vốn công trình hoàn thành: 3.014 triệu đồng 

- Khởi công mới (dự kiến 06 công trình): 27.900 triệu đồng 

1.3. Vốn chương trình MTQG giảm nghèo (Chương trình 135): 

Tổng kế hoạch vốn: 9.220 triệu đồng; trong đó: 

- Thanh toán vốn công trình hoàn thành: 3.220 triệu đồng 
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- Khởi công mới (dự kiến 04 công trình): 6.000 triệu đồng 

(Chi tiết danh mục dự án như biểu số 4 kèm theo). 
 

2. Vốn cân đối NSĐP: 66.777 triệu đồng 
 

2.1. Vốn tập trung của tỉnh: 
 

Tổng nhu cầu: 31.284 triệu đồng: Bố trí thanh toán vốn 02 công trình 

hoàn thành: (1) Trụ sở UBND huyện: 28.263 triệu đồng; (2) Trường Mầm non 

Bắc Lãng: 3.021 triệu đồng. 
 

2.2. Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ XD nông thôn mới: 
 

Tổng kế hoạch vốn: 7.755 triệu đồng; Thanh toán vốn 05 công trình hoàn 

thành: (1) Trường THCS Bính Xá, (2) Trường Mầm non 1 Bính Xá, (3) Trường 

Tiểu học 2 Bính Xá, (4) Trường Tiểu học 1 Kiên Mộc, (5) Trạm Y tế xã Cường 

Lợi. 
 

2.3. Vốn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND tỉnh: 
 

Tổng kế hoạch vốn: 8.288 triệu đồng; trong đó: 
 

- Thanh toán vốn 03 công trình: 5.740 triệu đồng: (1) Nhà làm việc khối 

đoàn thể xã Bắc Lãng, (2) Nhà làm việc khối đoàn thể xã Kiên Mộc, (3) Xây 

dựng, mở rộng trụ sở UBND xã Đình Lập. 
 

- Thanh toán Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT và thủy lợi nhỏ: 2.584 

triệu đồng. 
 

2.4. Vốn sự nghiệp Quy hoạch: 
 

 Tổng kế hoạch vốn: 7.147 triệu đồng;  trong đó: 
 

- Bố trí cho 03 dự án chuyển tiếp: 5.647 triệu đồng, (1) Kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng SD đất năm 2019 cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện 

Đình Lập, (2) Điều chỉnh QHCT XD thị trấn Đình Lập, (3) Lập QHCT XD thị 

trấn Nông Trường Thái Bình. 
 

- Khởi công mới 01 dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, số 

tiền 1.500 triệu đồng 
 

2.5. Vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu về CSHT cho huyện 30a: 
 

- Tổng kế hoạch vốn: 9.124 triệu đồng; trong đó: 

- Thanh toán vốn (03 công trình): 4.624 triệu đồng ((1) Đường Khe Sân – 

Khe Đa I xã Thái Bình, (2) đường Quang Hòa – Hin Đăm xã Cường Lợi, (3) 

đường Khe Cháy – Khe Đa xã Thái Bình) 
 

- Khởi công mới 02 công trình: 4.500 triệu đồng : (1) Nâng cấp, sửa chữa 

đường Khe Cháy – Khe Đa xã Thái Bình (giai đoạn 2); (2) Cứng hóa đường Khe 

Đa I – Khe Đa II xã Thái Bình. 

 

2.6. Hỗ trợ có mục tiêu khác: 
 

- Tổng kế hoạch vốn:  3.179 triệu đồng;  Thanh toán vốn 03 công trình: (1) 

Nhà bếp trường PTDTBT THCS xã Thái Bình; (2) trường Nhà bếp trường 

PTDTBT THCS xã Lâm Ca; (3) Khắc phục tình trạng ngập nước từ Km53+654 
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– Km54+377 (theo lý trình QL.4b cũ) trên tuyến đường nội thị Yên Lập, Khu 7 

thị trấn Đình Lập. 

(Chi tiết danh mục dự án như biểu số 2 kèm theo). 
 

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 

2019 và Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện Đình Lập, huyện 

Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- VP UBND tỉnh;                                                                                        

- Các Sở: KHĐT, Tài chính; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                                

- CT, các PCT UBND huyện;             (eOffice) 

- Các Phòng: TC-KH, LĐTBXH-DT; 

   KT&HT, NN&PTNT; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- VP Điều phối XDNTM huyện; -  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
 


		2019-07-22T13:47:10+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




