
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

 

Số:       /UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

V/v cung ứng xi măng thực 

hiện cứng hóa các tuyến đường 

GTNT trên địa bàn huyện  

Đình Lập năm 2022 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành. 

 

 Trong những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, của các cấp, 

các ngành và các đơn vị liên quan, bộ mặt giao thông nông thôn huyện Đình Lập 

đã có những thay đổi rõ nét, tỷ lệ cứng hóa đường bê tông xi măng cao, nhu cầu 

thực tế sử dụng đều vượt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ xi măng hằng năm 

(đều phải tạm ứng kế hoạch năm sau để thực hiện). Tính đến hết ngày 

31/12/2021 dư nợ xi măng là 2.675,0 triệu đồng, tương đương 2.262 tấn. 

Nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022, UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Công 

ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành tiếp tục cung ứng khoảng 2.105 tấn xi măng 

PCB30 để cứng hóa khoảng 20km đường trục thôn, ngõ xóm, đường trục chính 

nội đồng trên địa bàn huyện trong năm 2022. 

Về nguồn vốn thanh toán, tại Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện Đình Lập đã phân bổ 2.500 triệu 

đồng để thanh toán công nợ xi măng đã sử dụng trong năm 2021. Số còn lại sẽ 

từng bước trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét bố trí bổ sung kinh phí hoặc điều 

chỉnh bổ sung kinh phí từ ngân sách huyện trong năm 2022 để thanh toán. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Công ty Cổ phần gạch ngói 

Hợp Thành quan tâm, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH; KT và HT; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU XI MĂNG  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP NĂM 2022 
 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KTHT ngày       /01/2022  

của UBND huyện Đình Lập Đình Lập) 

 

 

TT Tên đơn vị Khối lượng Đơn vị Ghi chú 

1 UBND thị trấn Đình Lập 115 Tấn  

2 UBND thị trấn Nông trường Thái Bình 83 Tấn  

3 UBND xã Bắc Xa 182 Tấn  

4 UBND xã Bính Xá 172 Tấn  

5 UBND xã Kiên Mộc  100 Tấn  

6 UBND xã Đình Lập  250 Tấn  

7 UBND xã Cường Lợi 10 Tấn  

8 UBND xã Thái Bình  130 Tấn  

9 UBND xã Châu Sơn 255 Tấn  

10 UBND xã Lâm Ca 600 Tấn  

11 UBND xã Đồng Thắng 32 Tấn  

12 UBND xã Bắc Lãng 176 Tấn  

Tổng cộng 2.105 Tấn  
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