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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị đầu tư xây dựng hạng mục công trình: Cải tạo vỉa hè, cây 

xanh, thảm bê tông nhựa mặt đường tỉnh 390 đoạn qua xã Nam Trung 
Từ km3 +420 đến km5 +420

Kính gửi: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Sách
      

Năm 2021 được sự quan tâm của các cấp, các ngành, UBND xã được giao làm 
chủ đầu tư công trình cải tạo mở rộng mặt đường, block và hệ thống thoát nước đường 
tỉnh 390b đoạn km3 + 420 đến km5 + 240. Đến nay công trình đã được thi công đạt 
khối lượng trên 80%. Tuy nhiên do điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên dự án 
mới thực hiện được các hạng mục công trình mở rộng mặt đường, hệ thống thoát 
nước, block, chưa đảm bảo hoàn thiện để tạo thành tuyến đường đồng bộ. Hiện còn 
các hạng mục gồm: thảm nhựa mặt đường, cải tạo vỉa hè, cây xanh, ngân sách xã khó 
khăn không có bố trí được nguồn vốn để đầu tư.

Để hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình của tuyến đường đảm bảo an 
toàn giao thông, vệ sinh môi trường, sinh hoạt của các hộ dân hai bên tuyến đường. 
UBND xã Nam Trung trình và đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Sách 
xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của tuyến 
đường để đảm bảo đưa vào sử dụng đồng bộ gồm:

1. Cải tạo vỉa hè, cây xanh.

2. Thảm nhựa toàn bộ tuyến đường.
Nơi nhận:   
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

   CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bền
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