
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1205/SGTVT-PCAT

V/v xây dựng kế hoạch thực hiện bê tông
hóa đường giao thông nội đồng, đường đến

vùng sản xuất hàng hóa năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1971/UBND-NLN ngày
01/8/2016 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày
13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bê tông hóa
đường giao thông nội đồng và đường đến vùng sản xuất hàng hóa chủ lực (cam,
mía, chè) trên địa bàn tỉnh năm 2016, cụ thể như sau:

1. Khối lượng thực hiện
a) Tổng chiều dài thực hiện 83,21km.

Trong đó:
- Đường nội đồng tại các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới: 14,6km.

- Đường đến vùng sản xuất hàng hóa chủ lực: 68,61km

b) Tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện: 25.535.700.000 đồng.
Trong đó:
- Kinh phí đã duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 28/5/2016

của UBND tỉnh: 5.140.000.000 đồng.
- Kinh phí đề nghị phê duyệt tiếp: 20.395.700.000 đồng

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Cơ chế thực hiện
Thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”

a) Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
- Hỗ trợ 100% xi măng, ống cống và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân

công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được.
- Hỗ  trợ công tác quản lý: Hỗ trợ 02 triệu đồng/01 km đường.

b) Đóng góp của nhân dân
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Tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng; xe, máy, thiết bị, nhân công
đào đắp, san gạt, lu lèn nền đường, xây lắp cống thoát nước ngang, đào rãnh
dọc, đắp lề đường, đổ bê tông mặt đường; kinh phí mua vật liệu cát, đá, sỏi và
các vật liệu khác (nếu cần) để đảm bảo chất lượng công trình.

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm
định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- GĐ, PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT, PCAT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Tiến Dũng


