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  Kính gửi:   

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài chính. 

  

Xem xét Báo cáo số 607/BC-SGTVT ngày 17/3/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về kết quả 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, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tiếp tục giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ kinh phí 

hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn trong Chương trình xây 

dựng nông thôn mới là 298,84 triệu đồng cho các công trình trong danh mục kèm 

theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh như đề xuất 

của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh giao bổ sung dự toán cho các huyện. 

Số kinh phí còn thiếu, giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, thực hiện hỗ trợ 

theo Đề án phát triển giao thông thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.  

2. Đối với 06 công trình chưa giao dự toán chi trong danh mục kèm theo 

Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh, thực hiện        

như sau: 

a) 04 công trình đã triển khai xây dựng hoàn thành năm 2019: Giao Sở Giao 

thông vận tải tổng hợp, đề xuất thanh toán theo Đề án phát triển giao thông thông 

nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. 

- Đường đến trung tâm xã Cao Minh (ĐH,07), huyện Tràng Định. 

- Đường Kéo Danh - Khuổi Lếch, xã Cao Minh, huyện Tràng Định. 

- Đường Bản Xó - Khòn Hủ, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan. 

- Đường trục thôn Sơn Chủ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc. 

b) Đối với 02 công trình chưa triển khai thực hiện:  

- Đường ĐX.348 (Kéo Cọ - Khe Pùng) xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 
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- Đường Khuổi Luông - Cốc Xả, thôn Khuổi Luông, xã Vĩnh Yên, huyện 

Bình Gia. 

UBND huyện Bình Gia và huyện Đình Lập tạm dừng thực hiện. Trường hợp 

huyện cân đối được nguồn vốn thì chủ động đưa vào kế hoạch đầu tư của UBND 

huyện để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, NN&PTNT; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 

NTM tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 


		2020-03-24T15:52:18+0700


		2020-03-24T15:52:18+0700


		2020-03-24T15:52:18+0700


		2020-03-24T15:53:12+0700




