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BÁO CÁO
Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất duy tu bảo dưỡng
thường xuyên và sửa chữa định kỳ năm 2022
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.
Thực hiện Văn bản số 3861/SGTVT-QLHT ngày 27/10/2021 của Sở Giao
thông vận tải Hà Tĩnh về việc báo cáo công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường
bộ, đường thuỷ nội địa năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022; sau
khi giao phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát tham mưu, UBND huyện Nghi Xuân
báo cáo kế hoạch dự kiến thực hiện năm 2022 cụ thể như sau:
1. Danh mục đề xuất duy tu bảo dưỡng thường xuyên:
- Tổng số km thực hiện: 205,32km (đường huyện quản lý 36,3km, đường
xã quản lý 169,02km);
- Tổng kinh phí (làm tròn): 858.148.000 đồng, trong đó:
+ Đường huyện: 36,3 x 12.000.000 đồng/km = 435.600.000 đồng;
+ Đường xã: 169,02 x 2.500.000 đồng/km = 422.547.500 đồng.
2. Danh mục đề xuất sửa chữa định kỳ:
- Tổng số km thực hiện: 1,83km;
- Tổng kinh phí: 1.830,0 triệu đồng.
(Có bảng tổng hợp số liệu chi tiết gửi kèm theo).
3. Hiện nay, huyện Nghi Xuân đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn
thành tiêu chí giao thông trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển
hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách
huyện còn gặp nhiều khó khăn, Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu
UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nói trên để địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: KT&HT, TC-KH;
- Lưu: VT, KT&HT.
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