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thông nông thôn 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong. 

 

  Được sự giúp đỡ hỗ trợ cung cấp xi măng làm đường giao thông nông 

thôn trong giai đoạn 2017 -2019; lồng ghép xi măng các công trình giao thông; 

đề án phát triển giao thông nông thôn vượt quá kế hoạch phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ 

xi măng hàng năm, tổng tạm ứng đến hết ngày 10/6/2019 là 9.141,2 triệu đồng, 

tương đương 7.441,7 tấn xi măng.  

Do điều kiện khó khăn của huyện cũng như nhu cầu cao về sử dụng xi 

măng cứng hóa đường giao thông nông thôn, trong thời gian tới, UBND huyện 

sẽ thực hiện cứng hóa nhiều tuyến đường, sử dụng xi măng cung ứng của Công 

ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.  

 Nhằm tạo điều kiện cho UBND huyện thực hiện cứng hóa đường GTNT, 

về đích tiêu chí 2 - giao thông theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập năm 2019 và những năm 

tiếp theo, UBND huyện trân trọng đề nghị Công ty Cổ phần xi măng Hồng 

Phong tiếp tục hỗ trợ tạm ứng xi măng GTNT để phục vụ chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập. Trong năm 2019, trên địa 

bàn huyện thực hiện cứng hóa khoảng 30,3km đường đề án GTNT, tương đương 

cần khoảng 5.162,55 tấn xi măng (có biểu kèm theo); cứng hóa khoảng 60km 

đường trục xã, đường trục thôn, ngõ xóm, tương đương cần tạm ứng khoảng 

6.775,4 tấn xi măng. Về nguồn vốn thanh toán, UBND huyện sẽ từng bước trình 

UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải xem xét bố trí, thanh toán. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Công ty Cổ phần xi 

măng Hồng Phong xem xét, hỗ trợ tạm ứng./.  
 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;   (eOffice) 

- Phòng KT&HT huyện;  

- Lưu: VT.                         
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