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

Số: 2329 /UBND-KT
V/v điều chỉnh danh mục
công trình được phân bổ từ
nguồn Trung ương bổ sung
có mục tiêu cho ngân sách
tỉnh năm 2019 để thực hiện
các chương trình mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2019

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn
số 98/HĐND-KTNS ngày 25/3/2019, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí từ
nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2019 để thực
hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 tại Quyết định số
430/QĐ-UBND ngày 29/3/2019.
Trong quá trình triển khai thực hiện nguồn vốn bảo trì đường bộ do
Trung ương bổ sung sửa chữa các công trình giao thông, UBND huyện Ba Tơ
có văn bản đề nghị điều chỉnh công trình đầu tư trên địa bàn huyện, cụ thể:
Điều chỉnh dự án Sửa chữa tuyến đường ĐH.66 (Ba Tơ-Ba Lế), với kinh phí
đã bố trí là 4,5 tỷ đồng sang dự án Sửa chữa tuyến đường Ba Vì - Ba Xa, với
lý do: tuyến đường Ba Vì - Ba Xa hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, có
nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan khu
vực đông dân cư sinh sống, đồng thời đây là tuyến đường có lưu lượng xe
đông đúc, là tuyến huyết mạch dẫn vào thuỷ điện Đăk Re nên cần ưu tiên thực
hiện đầu tư trước; trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại
Công văn số 1035/SGTVT-KHTC ngày 25/4/2019, UBND tỉnh thống nhất và
đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến đối với việc điều chỉnh
nêu trên để có cơ sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KT việt166
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