
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:         /SGTVT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Quảng Trị, ngày        tháng 9 năm 2021 
               

Về việc Kế hoạch chi tiêu trung hạn 

MTEP cho lĩnh vực đường bộ tỉnh 

Quảng Trị, giai đoạn 2020 – 2022, 

thuộc Dự án LRAMP. 

    Kính gửi:   Ban quản dự án ĐTXD các công trình giao thông. 

Thực hiện nội dung Văn bản số 3964/UBND-CN ngày 31/8/2021 về việc Kế 

hoạch chi tiêu trung hạn MTEP cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2020 - 2022, thuộc Dự án LRAMP; 

Kế hoạch chi tiêu trung hạn MTEP cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị, 

giai đoạn 2020 - 2022, thuộc Dự án LRAMP; trên cơ sở tham mưu của Ban quản 

dự án ĐTXD các công trình giao thông, Sở GTVT đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 2038/TTr-SGTVT ngày 26/7/2021, theo đó UBND tỉnh đã giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì tham gia ý kiến về Kế hoạch chi tiêu trung hạn MTEP; 

ngày 12/8/2021, Sở KH&ĐT đã có ý kiến tại Văn bản số 1780/SKH-TH. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chi tiêu trung hạn MTEP 

cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2022, thuộc Dự án 

LRAMP; Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban quản dự án ĐTXD các công trình giao 

thông là đơn vị được Sở GTVT giao thực hiện quản lý dự án: 

1. Báo cáo giải trình rõ các ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

1780/SKH-TH ngày 12/8/2021. 

2. Dự thảo nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch chi tiêu trung hạn 

MTEP cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2022.  

3.Thời gian thực hiện hoàn thành gửi về Sở GTVT chậm nhất ngày 27/9/2021 

để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;   

- Lưu: VT, KHTC.                                                                        

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Hữu Hùng 
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