
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐĂK HÀ        Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 Số:           /BC-UBND      Đăk Hà, ngày         tháng         năm  

 

BÁO CÁO 

Thông tin công trình, hạng mục công trình giao thông  

đầu tư xây dựng năm 2019 tại địa bàn huyện Đăk Hà 

 
 

Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1652/SGTVT-QLCLCTGT ngày 27/11/2019 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum Về việc đề nghị báo cáo thông tin công trình, 

hạng mục công trình giao thông đầu tư xây dựng định kỳ hằng năm. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo về thông tin công trình, hạng mục 

công trình giao thông đầu tư xây dựng năm 2019 với các nội dung như sau: 

- Tổng số công trình đầu tư xây dựng năm 2019: 38 công trình. 

- Tổng chiều dài xây dựng: 19.575 m. 

- Tổng số lượng cống: 5 cái. 

- Tổng chiều dài cống: 34 m. 

- Tổng mức đầu tư: 16.486 triệu đồng. 

- Chất lượng các công trình: Cơ bản đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được 

duyệt. 

- Tình hình sự cố: Các công trình khi triển khai không xảy ra sự cố. 

 (Chi tiết thông tin các công trình theo bảng tổng hợp kèm theo báo cáo) 
 

Trên đây là nội dung báo cáo thông tin công trình, hạng mục công trình giao 

thông đầu tư xây dựng năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

 

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở GT&VT tỉnh (b/c);       KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.        PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

                 Hoàng Nghĩa Trí 
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