
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 946 /UBND-KTHT Đình Lập, ngày 04 tháng 9 năm 2019 
V/v đăng ký danh mục công trình 

đường GTNT từ nguồn huy động được 

tại buổi phát động kêu gọi ủng hộ làm 

đường GTNT của Chủ tịch UBND tỉnh  

 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2005/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 27/8/2019 của 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc đăng ký danh mục công trình đường 

GTNT từ nguồn huy động được tại buổi phát động kêu gọi ủng hộ làm đường 

GTNT của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện rà soát nhu cầu và tổng hợp danh 

mục gồm các tuyến đường trục xã, trục thôn phục vụ nhu cầu đi lại quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với các nội dung như sau: 

1. Đối với tuyến đường trục xã 

- Tên công trình: Hỗ trợ cứng hóa đường ĐX.438 (Kéo Cọ - Khe Pùng), 

xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến 1.835m, cứng hóa mặt đường bê tông xi 

măng M200 rộng 3m, dày 16cm. 

2. Đối với tuyến đường trục thôn: Hỗ trợ xã Kiên Mộc - xã đặc biệt khó 

khăn 

- Tên công trình: Hỗ trợ cứng hóa các tuyến đường thôn xã Kiên Mộc, 

huyện Đình Lập. 

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến 1.567.2m, cứng hóa mặt đường bê tông 

xi măng M200 rộng 2-2,5m, dày 16cm. 

(Chi tiết theo biểu kèm theo) 

 Trên đây là đăng ký danh mục công trình đường GTNT của UBND huyện 

Đình Lập, kính đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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