
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
ơ 

V/v hỗ trợ kinh phí mua xi măng 

làm đường GTNT trên địa bàn 

huyện Chi Lăng và các địa bàn khác 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

 

Xem xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng và Báo cáo số 03/BC-STC ngày 06/01/2021 của Sở Tài chính về hỗ trợ 

kinh phí mua xi măng làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chi 

Lăng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông 

nông thôn giai đoạn 2016-2020, kết quả huy động các nguồn lực và khối lượng 

nợ thực hiện Đề án đến hết năm 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án phân 

bổ kế hoạch vốn đầu tư công hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông 

thôn năm 2021 theo hướng ưu tiên, khuyến khích cho các huyện có phong trào 

phát triển giao thông nông thôn tốt, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy 

định.  

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan tiếp 

tục rà soát các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 

phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo thanh toán hết khối 

lượng nợ của giai đoạn trước trong thời gian sớm nhất, đồng thời duy trì nguồn 

lực để tiếp tục thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 đạt mục tiêu đề ra.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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