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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế 

hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát 

nước và phục hồi nâng cấp mặt đường 

BTXM năm 2021 (lần 2) 

           

  Nghi Xuân, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

           Kính gửi:  

     - Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

       

Theo báo cáo của các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, 

tính đến ngày 09/9/2021 toàn huyện làm được 11,42km/17,02km đường giao 

thông (đạt 67,1%); 3,04km/5,28km rãnh thoát nước đường giao thông (đạt 

54%); 2,07km/3,03km nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (đạt 68,4%); tổng 

khối lượng xi măng đã nhận 1.610,3 tấn/2.384,61 tấn (đạt 67,5%). Trong đó, có 

các địa phương khối lượng đạt cao như: Cổ Đạm, Xuân Liên, Đan Trường, Xuân 

Hội, thị trấn Tiên Điền, Xuân Giang, Xuân Hồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số 

địa phương triển khai chậm, khối lượng thực hiện đạt thấp dưới 50% so với kế 

hoạch như: Xuân Yên, Xuân Mỹ, Xuân Viên, Cương Gián, thậm chí như xã 

Xuân Lam chưa triển khai thực hiện. 

Để hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước và nâng 

cấp phục hồi mặt đường BTXM năm 2021 theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh đảm bảo 

chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4100/UBND-GT1 

ngày 29/6/2021 và của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3050/SGTVT-KH3 

ngày 09/9/2021 (đến ngày 30/9/2021 phải đạt tối thiểu 80% kế hoạch); UBND 

huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục phát động đợt cao điểm ra quân làm đường giao thông nông 

thôn, rãnh thoát nước đường giao thông và nâng cấp phục hồi mặt đường 

BTXM, phấn đấu từ nay đến ngày 30/9/2021 từng địa phương phải đạt tối thiểu 

80% kế hoạch và đến ngày 15/12/2021 phải hoàn thành 100% khối lượng kế 

hoạch năm 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải kiểm điểm, làm rõ 

trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành khối 

lượng theo các mốc tiến độ đề ra. 

- Báo cáo kết quả làm đường giao thông, rãnh thoát nước, phục hồi nâng 

cấp mặt đường BTXM thực hiện đến ngày 30/9/2021 về phòng Kinh tế và Hạ 

tầng trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng (giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo 

cho các địa phương khi có lịch kiểm tra của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh). 

Yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, biên bản giao nhận 

xi măng, nhật ký … để phục vụ công tác kiểm tra. 
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- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, 

đôn đốc triển khai thực hiện.  

2. Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xem xét cắt giảm khối lượng các địa 

phương làm kém để điều chỉnh khối lượng cho các địa phương làm tốt, có nhu 

cầu bổ sung khối lượng, với nguyên tắc không vượt tổng khối lượng, kinh phí đã 

phân bổ cho các xã, thị trấn theo kế hoạch đầu năm. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị 

trấn thực hiện; nhất là các địa phương triển khai chậm, khối lượng còn nhiều. 

Kịp thời xử lý các đề xuất, kiến nghị của các địa phương để đẩy nhanh tiến độ; 

hàng tuần tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và các Sở, 

ngành theo quy định. 

Yêu cầu các Phòng, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn; 

- Văn phòng Điều phối XD NTM huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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