
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 986 /UBND-KTHT     Đình Lập, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

V/v tổng hợp danh mục các công trình 

thực hiện theo Đề án phát triển GTNT 

cần bổ sung kinh phí hỗ trợ xi măng 

trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

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

Thực hiện Công văn số 2154/ SGTVT-QLKCHTGT ngày 12/9/2019 của Sở 

Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc phân bổ vốn đầu tư cho Đề án phát giao thông 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Đình Lập đã chỉ 

đạo phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp các công trình thực hiện theo Đề án 

GTNT đã hoàn thành năm 2017, 2018, các công trình khởi công mới năm 2019 và 

công trình đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng đã thi công hoàn thành nhưng chưa 

có kinh phí thanh toán nợ xi măng. Qua rà soát, tổng hợp UBND huyện Đình Lập 

báo cáo như sau: 

1. Các công trình thực hiện theo đề án phát triển giao thông nông thôn: 

1.1. Các công trình đề án thực hiện năm 2018: Đã thanh toán đủ. 

1.2. Các công trình đề án chuẩn bị thi công năm 2019 nhưng còn thiếu kinh 

phí xi măng do Nghị quyết 03 năm 2019 không đủ để bố trí: 04 công trình; tổng 

kinh phí đề nghị phân bổ thanh toán xi măng: 2.372,9 triệu đồng. 

2. Các công trình lồng ghép xi măng đã hoàn thành năm 2017 - 2019, còn 

thiếu kinh phí xi măng do Nghị quyết 03 không đủ để bố trí: 13 công trình; tổng 

kinh phí đề nghị phân bổ thanh toán nợ xi măng: 5.768,3 triệu đồng.  

3. Các tuyến đường giao thông nông thôn thực hiện tạm ứng theo Nghị 

quyết 03 trên 12 xã, thị trấn cần phân bổ kinh phí thanh toán nợ xi măng là: 

5.746,58  triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là nội dung rà soát, tổng hợp danh mục các công trình thực hiện 

theo đề án phát triển GTNT cần phân bổ kinh phí để thanh toán nợ xi măng trên địa 

bàn huyện Đình Lập, kính đề nghị Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quan tâm xem 

xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  
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