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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 
 

Kính gửi:   
- Sở Giao thông vận tải;  
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn  
   mới tỉnh Lạng Sơn. 

 

           Thực hiện Kết luận số 1101-KL/TU ngày 06/9/2019 về giao ban Thường trực 
Tỉnh ủy trong đó có nội dung sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của 
các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương 
trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
kiểm tra, xem xét, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí trên cơ sở văn bản đăng ký 
danh mục của UBND các huyện theo nguyên tắc, phương án phân bổ, hình thức tổ 
chức thực hiện như sau: 

1.1. Về nguyên tắc phân bổ, hỗ trợ 

Hỗ trợ các công trình đường giao thông nông thôn trục xã, trục thôn theo thứ 
tự ưu tiên sau:  

(1) Các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới 2019 và 05 xã đặc biệt khó 
khăn của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

(2) Các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020;  

(3) Các tuyến đường trục chính đến trung tâm xã; 

(4) Các tuyến đường trục quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Đối với các công trình được hỗ trợ, UBND xã phải tổ chức họp dân, cam kết 
về điều kiện thực hiện là: Người dân hiến đất, đảm bảo mặt bằng để triển khai thi 
công đoạn đường ngay khi có sự hỗ trợ của tỉnh. 

1.2. Dự kiến phương án phân bổ. 

- Phân bổ, hỗ trợ đợt 1 cho 10 huyện, mỗi huyện 01 tỷ đồng để đầu tư công 
trình đường giao thông nông thôn tại các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới 
năm 2019 hoặc năm 2020; hỗ trợ cho 05 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh phấn đấu về 
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đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, mỗi xã 01 tỷ đồng. Tổng kinh phí phân 
bổ hỗ trợ đợt 01 khoảng 15 tỷ đồng. Không phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng 
góp, hỗ trợ Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn cho thành phố Lạng 
Sơn vì các xã thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn đã về đích nông thôn mới và 
thành phố Lạng Sơn là nơi có điều kiện thuận lợi, có khả năng chủ động được 
nguồn kinh phí.  

- Việc phân bổ, hỗ trợ kinh phí các lần tiếp theo thực hiện theo nguyên tắc 
trên và phụ thuộc vào kết quả huy động, đóng góp, ủng hộ. 

1.3. Hình thức thực hiện: Về nguyên tắc, trình tự và thủ tục liên quan đến đầu 
tư công trình giao thông nông thôn thực hiện theo các quy định sau: Quy chế quản lý 
đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 
hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh; 
Thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 604/QĐ-
UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh 
Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-
UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh.  

2. Để tập trung đầu mối theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, 
đóng góp, hỗ trợ, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Lạng Sơn có trách nhiệm chuyển số kinh phí được tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh 
nghiệp theo Văn bản số 778/UBND-KTN ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về Sở Giao 
thông vận tải để tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo quy định. 

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện tổ chức thực 
hiện; tổng kết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, TC; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, VAT.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều    
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