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Kính gửi:   

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn. 
  

Sau khi xem xét đề xuất của UBND xã Bắc Sơn tại Văn bản số 77/TTr-

UBND ngày 29/11/2018 về việc đề nghị cho phép UBND xã Bắc Sơn phối hợp 

với các hộ dân có rừng sản xuất được Nâng cấp, cải tạo lại tuyến đường vào khu 

rừng sản xuất xã Bắc Sơn; Báo cáo của các phòng liên quan và UBND xã Bắc 

Sơn tại biên bản làm việc ngày 19/12/2018. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương, giao UBND xã Bắc Sơn làm Chủ đầu tư với những 

nội dung như đề xuất của các phòng chuyên môn, cụ thể như sau: 

- Nội dung, quy mô đầu tư: Đối với các vị trí mặt đường có bề rộng mặt từ 

7m trở lên tiến hành lu lèn, tạo phẳng để việc đi lại. Đối với các vị trí có bề rộng 

mặt đường dưới 7m tiến hành phá bỏ cây tạp hai bên hoặc một bên đối với các 

vị trí sườn núi. Tại các vị trí góc cua tay áo tiến hành phá bỏ cây tạp, mở rộng 

góc cua đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển trong quá trình 

giao thông phục vụ sản xuất. Múc đất hai bên đường hoặc một bên đối với các vị 

trí sườn núi tạo mương thoát nước, chống xói mòn gây sạt lở và hư hỏng mặt 

đường. Khối lượng đất đá múc để tạo mương thoát nước được bố trí bù vào các 

vị trí mặt đường bị hư hỏng, xói mòn. 

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 500 triệu đồng. 

- Nguồn vốn (dự kiến): Ngân sách xã Bắc Sơn, nguồn đóng góp tự nguyện 

của người dân và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2019. 

2. Yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Bắc Sơn 

trong việc huy động nguồn vốn thực hiện công trình, thực hiện thanh toán và 

quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Bắc Sơn 

trong việc lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. 



- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp UBND xã Bắc Sơn quản lý 

việc khai thác tài nguyên trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành. 

- UBND xã Bắc Sơn: Thực hiện các nội dung về thẩm định, phê duyệt và 

triển khai thực hiện công trình theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai 

công trình tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vận chuyển đất, đá ra khỏi vị trí 

công trình. Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với 

các nội dung nêu trên. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Việt Hà 
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