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 Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Tràng Định. 

 

Xem xét Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 21/5/2018 của UBND huyện 
Tràng Định về việc đề xuất triển khai thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông đối 
với xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
 1. Về việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường trục xã Đề 
Thám: Hiên nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo 
UBND tỉnh khả năng cân đối nguồn lực để làm căn cứ quyết định danh mục các 
tuyến đường được hỗ trợ đầu tư xây dựng trong năm 2018 (trong đó có xã Đề 
Thám) theo Đề án phát triển giao thông nông thôn. Trong khi chờ danh mục được 
phê duyệt, UBND huyện Tràng Định chủ động triển khai các công việc thuộc 
trách nhiệm của địa phương để đầu tư các tuyến đường thuộc phạm vi Đề án. 
 Đối với những tuyến đường chưa được tổng hợp hỗ trợ trong năm 2018 
theo Đề án phát triển giao thông nông thôn, do khả năng cân đối ngân sách tỉnh 
hiện nay rất hạn chế, huyện chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải để xác 
định lộ trình, cách thức triển khai cụ thể, phương châm huy động tối đa ngân sách 
huyện, đóng góp từ nhân dân và các nguồn xã hội hóa khác để thực hiện. Trường 
hợp đặc biệt báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 
 2. Về việc khai thác vật liệu cát, đá, sỏi tại địa phương: UBND tỉnh đã ban 
hành Công văn số 926/UBND-KTN ngày 11/9/2013 về việc khai thác cát, sỏi làm 
vật liệu xây dựng thông thường trong một số trường hợp đặc biệt, Công văn số 
903/UBND-KTN ngày 29/8/2017 về việc khai thác cát, sỏi phục vụ công trình 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thành phố và một số văn bản có 
liên quan chỉ đạo việc khai thác vật liệu tại địa phương phục vụ chương trình xây 
dựng nông thôn mới. UBND huyện Tràng Định chủ động làm việc với Sở Tài 
nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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