
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 

        Số:  2899  /UBND-KT&HT 

V/v tạm ứng kinh phí, đẩy nhanh 

tiến độ phục hồi, nâng cấp mặt 

đường BTXM năm 2020 theo cơ 

chế hỗ trợ của tỉnh tại Nghị 

quyết số 123/2018/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày  04   tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Theo kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp 

mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh ban hành tại Quyết định số 

3815/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND tỉnh.  

Thực hiện Công văn số 2943/SGTVT-KH3 ngày 27/8/2020 của Sở Giao 

thông Vận tải về việc tạm ứng kinh phí, đẩy nhanh tiến độ phục hồi, nâng cấp 

mặt đường BTXM năm 2020 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh tại Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND. Đến nay, khối lượng thực hiện trên địa bàn huyện Can 

Lộc là 8,661/10km đạt 86,6% theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm. Tổng 

diện tích mặt đường được phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM là 29.729 m
2 

, 

kết cấu bằng bê tông nhựa dày 5cm, với tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng là: 

14,231 tỷ đồng. 

Để có một phần kinh phí chi trả khối lượng đã thực hiện. Ủy ban nhân dân 

huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở giao thông vận tải cấp tạm 

ứng 70% kinh phí để đẩy nhanh tiến độ, chi trả khối lượng đã thực hiện phục 

hồi, nâng cấp mặt đường BTXM năm 2020 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh là: 

1.442.326.000 đồng. (Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu ba trăm hai mươi sáu 

ngàn đồng chẵn) 

(Có phụ lục kèm theo) 

UBND huyện báo cáo Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải được biết để 

tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho địa phương./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong 
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