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THÔNG BÁO 

Kết quả thu, nộp “Quỹ giao thông nông thôn” năm 2018  

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đình Lập về việc thông qua Chương trình phát triển Giao thông nông 

thôn huyện Đình Lập giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/11/2018 về việc thu “Quỹ giao 

thông nông thôn” năm 2018, UBND huyện thông báo kết quả thu, nộp “Quỹ giao 

thông nông thôn” năm 2018 như sau: 

1. Tình hình thu, nộp quỹ. 

- Chỉ tiêu giao năm 2018 là 373,206 triệu đồng trên tổng số 142 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Tính đến đã có 68 cơ 

quan, đơn vị thực hiện nộp “Quỹ giao thông nông thôn” năm 2018 với tổng số tiền 

thu được là 146,550 triệu đồng, thu bổ sung năm 2017 được 12,316 triệu đồng. 

Hiện còn 74 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nộp “Quỹ giao thông nông thôn” năm 

2018 (Có biểu kết quả thu kèm theo). 

- Được sự quan tâm của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, tháng 5 năm 2019 

“Quỹ giao thông nông thôn” đã nhận được số tiền hỗ trợ là 130 triệu đồng từ Quỹ 

tương trợ dầu khí hỗ trợ các xã nghèo của huyện Đình Lập. 

2. Tình hình sử dụng kinh phí. 

- Trong năm 2018 đã thực hiện hỗ trợ các xã thực hiện cứng hóa đường giao 

thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 80 triệu 

đồng, cụ thể: 

+ Tháng 3 thực hiện hỗ trợ công tác dân vận trong triển khai xây dựng nông 

thôn mới cho 02 xã với tổng kinh phí 30 triệu đồng (Kiên Mộc 20 triệu đồng; Bính 

xá 10 triệu đồng). 

+ Tháng 12 thực hiện hỗ trợ xây dựng cứng hóa đường GTNT Khe Xiếc - 

Khe Lòong, xã Lâm Ca với kinh phí 50 triệu đồng. 

- Tính đến nay kinh phí còn tồn của quỹ “Giao thông nông thôn” tại Kho bạc 

nhà nước huyện là 360,785 triệu đồng. Số kinh phí còn tồn, thời gian tới phòng 

Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ phát triển giao thông 

nông thôn trên địa bàn huyện. 

Để thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện đề ra, phát huy 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đề án phát triển giao thông 
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nông thôn trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

chưa thực hiện nộp “Quỹ giao thông nông thôn” năm 2018 khẩn trương triển khai 

thực hiện thu, nộp đúng theo quy định.  

“Quỹ giao thông nông thôn” nộp tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, địa 

chỉ: Tầng 2, khối liên cơ quan, khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. 

Trên đây là Thông báo kết quả thu, nộp “Quỹ giao thông nông thôn” năm 

2018 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND&UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị tại biểu kèm theo; 

- Phòng KTHT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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