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Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

          Xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 09/8/2018 của UBND huyện 
Tràng Định về việc bố trí vốn đảm bảo giao thông bước 1 năm 2015 và năm 
2017 trên địa bàn huyện Tràng Định; Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 26/7/2018 
và Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện Đình Lập về 
việc bố trí kinh phí thực hiện hoàn công công trình khắc phục lụt, bão, đảm bảo 
giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 03 năm 2016, kinh phí thanh 
toán xi măng giao thông nông thôn tạm ứng năm 2017-2018, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét đề 
nghị của UBND các huyện Tràng Định, Đình Lập tại các Tờ trình nêu trên để 
tham mưu xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018. 

(Tờ trình số 51/TTr-UBND, Tờ trình số 63/TTr-UBND và số 68/TTr-
UBND được gửi kèm theo qua eOffice)    

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT; 
- UBND các huyện: Tràng Định, Đình Lập; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VT, VAT.          
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