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Số: 3727 /VP-KTN 

V/v rà soát, tổng hợp kinh phí 
thanh toán xi măng giao thông 
nông thôn tạm ứng trên địa bàn 

các huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  20 tháng 9 năm 2018 

        
Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính,  
Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện, thành phố. 

           Xem xét Công văn số 357/STC-QLNS ngày 14/9/2018 của Sở Tài chính về 
việc kinh phí thanh toán xi măng giao thông nông thôn tạm ứng năm 2017 – 2018 
huyện Đình Lập, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

1. Đối với xi măng giao thông nông thôn đã tạm ứng và phân bổ theo Nghị 
quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

a) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố và các cơ quan liên quan để rà soát, tổng hợp chung nhu cầu kinh phí thanh 
toán xi măng giao thông nông thôn tạm ứng trên địa bàn các huyện, báo cáo trực 
tiếp về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có 
liên quan trên cơ sở báo cáo của Sở Giao thông vận tải, khả năng ngân sách tỉnh và 
nguồn thu ngân sách của các huyện để xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh 
phí hỗ trợ cho các huyện theo quy định.  

2. Đối với xi măng giao thông nông thôn theo Đề án phát triển giao thông 
nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017: 

Sở Giao thông vận tải chủ động xem xét, tổng hợp và phân bổ kinh phí tạm 
ứng thanh toán cho các huyện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN(VAT).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Dương Văn Chiều     
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