UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 957 /UBND-KT&HT

Hữu Lũng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

V/v tăng cường, đẩy nhanh tiến độ
thi công đường GTNT năm 2022.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1545/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 27/5/2022 của
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thi công
đường GTNT năm 2022.
Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày
14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 11/3/2022
của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục, phân bổ chi tiết kinh phí hỗ
trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, Giai đoạn 2021-2025
năm 2022, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Quyết định số 6168/QĐ-UBND
ngày 26/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày
05/4/2022 về việc giao chi tiêu phân bổ xi măng cho các xã làm đường giao thông
nông thôn (bê tông xi măng) đợt 01 năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng;
Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về việc bổ sung dự toán chi ngân
sách nhà nước năm 2022.
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày
14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, UBND huyện yêu cầu UBND 16
xã, thị trấn (đã được giao chỉ tiêu phân bổ xi măng làm đường giao thông nông
thôn đợt 01năm 2022) tăng cường quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cứng hóa
mặt đường GTNT các loại trên địa bàn. Riêng xã Vân Nham, Hòa Thắng, Hòa Sơn
khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các danh mục công trình thuộc Đề án
phát triển GTNT năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó
khăn đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện để giải quyết, báo cáo UBND huyện các nội dung vượt thẩm quyền.
(Có danh sách các xã kèm theo)
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thị Hạnh

Danh sách đơn vị nhận văn bản
1. Xã Vân Nham
2. Xã Hồ Sơn
3. Xã Minh Tiến
4. Xã Đồng Tiến
5. Xã Quyết Thắng
6. Xã Hòa Thắng
7. Xã Yên Vượng
8. Xã Minh Hòa
9. Xã Hòa Sơn
10. Thị Trấn
11. Xã Thiện Tân
12. Xã Yên Bình
13. Xã Thanh Sơn
14. Xã Hòa Bình
15. Xã Cai Kinh
16. Xã Đồng Tân
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