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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
V/v bố trí vốn để đầu tư xây dựng dự án:
Đường giao thông nông thôn từ cầu Chữ Y đến xã Phú Tân

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của
Ủy nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông
nông thôn từ cầu Chữ Y đến xã Phú Tân;
Huyện Châu Thành trực thuộc tỉnh Hậu Giang vào đầu năm 2004, huyện
có 09 đơn vị hành chính (gồm 07 xã và 02 thị trấn). Trong đó, có 08 đơn vị đã
được đầu tư đường ô tô về trung tâm hoàn chỉnh, riêng xã Phú Tân được thành
lập vào năm 2009 đến nay vẫn chưa được đầu tư đường ô tô vê trung tâm phục
vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao
thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận.
Do nhu cầu bức xúc nêu trên, ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy nhân
dân tỉnh Hậu Giang quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nông
thôn từ cầu Chữ Y đến xã Phú Tân. UBND huyện đã phê duyệt dự án trên với
quy mô như sau: Tổng chiều dài tuyến 6.002m; điểm đầu công trình: Cầu chữ Y,
điểm cuối công trình Khu vượt lũ xã Phú Tân gồm đường bê tông rộng 4,5m, 02
cầu bê tông cột thép và cổng phục vụ sản xuất nông nghiệp, với tổng mức đầu tư
là 14.974 triệu đồng (Mười bốn tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu đồng), nguồn
vốn đầu tư: Vay Ngân hàng phát triển năm 2017-2019.
Dự án đã được tổ chức khởi công ngày 30 tháng 4 năm 2017, đến nay vẫn
chưa được bố trí vốn đầu tư, UBND huyện trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
xem xét trình UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ kinh phí để đầu
tư xây dựng dự án nêu trên sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao thương hàng hóa của
nhân dân địa phương.
Kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang xem xét./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Như trên;
- Lưu VT.
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