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BÁO CÁO 

Khối lương thực hiện phong trao xây dựng và phát triển giao  

thông vận tài năm 2022 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 
            

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 
 

Thực hiện Công văn số 3369/SGTVT-KH3 ngày 08/11/2022 của Sở Giao 

thông vận tải về việc báo cáo khối lượng thực hiện phong trào xây dựng và phát 

triển giao thông vận tải năm 2022; UBND thị xã Hồng Lĩnh xin báo cáo kết quả 

thực hiện cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện: 

a. Về công tác chỉ đạo điều hành  

UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng 

đường giao thông, rãnh thoát nước, đường điện chiếu sáng, tuyến phố văn minh 

đô thị và nhà văn hóa năm 2022 trên địa bàn. 

b. Kết quả thực hiện: 

- Trong 11 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện phát quang giải tỏa tầm nhìn 

giao thông trên các tuyến đường với tổng chiều dài 176,6km; xây dựng được 

15,8km đường giao thông và 9,6km rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao 

thông (trong đó có 1,38km đường giao thông và 1,4km mương thoát nước tại xã 

Thuận Lộc thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh). 

- Ước thực hiện cả năm 2022: Thực hiện phát quang giải tỏa tầm nhìn 

giao thông trên các tuyến đường với tổng chiều dài 192,3km; xây dựng được 

15,94km đường giao thông và 9,6km rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao 

thông (trong đó có 1,54km đường giao thông và 1,4km mương thoát nước tại xã 

Thuận Lộc thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh). 

(Chi tiết cụ thể có phụ lục 01 và 02 kèm theo) 

2. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tham mưu HĐND tỉnh  Hà Tĩnh và UBND 

tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao 

thông, rãnh thoát nước và phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng 

thảm bê tông nhựa cho các xã trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. 
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Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh trong việc thực hiện phong 

trào xây dựng và phát triển giao thông vận tải năm 2022, kính đề nghị Sở Giao 

thông vận tải xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định và tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: TC-KH, QLĐT; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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