
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 557 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2018 

V/v hướng dẫn, chỉ đạo trển khai mô hình 

theo tiêu chí xây dựng NTM năm 2018 
 

    

   Kính gửi:  UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê. 

     

 Thực hiện Công văn số 3187/UBND-NL1 ngày 04/6/2018 của UBND 

tỉnh về việc giao hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng mô hình tiêu chí trong xây 

dựng NTM; Quyết định số 1310/QĐ-UBND  ngày 07/5/2018 về phân bổ 

kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình theo tiêu chí năm 2018, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hướng dẫn UBND xã Mỹ Lộc thực hiện các bước sau: 

 1. Khảo sát lựa chọn nội dung thực hiện "Mô hình trải nghiệm du lịch 

nông thôn mới", xã Phú Phong, huyện Hương Khê; 

 2. Lập hồ sơ, phương án và dự toán kinh phí thực hiện trong đó kinh 

phí tỉnh hỗ trợ Mô hình là 150 triệu đồng; 

 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định thực tế trước 

ngày 20/6/2018 (xã chủ động thời gian, liên hệ đ/c Hiệu, 0915 084 084); 

 4. Tổ chức thực hiện nội dung mô hình và nghiệm thu, quyết toán. 

 Định mức, quy trình thanh toán theo Hướng dẫn Liên ngành số 

120/LN-VPĐP-STC-KHĐT-KBNN về quản lý nguồn vốn và thanh quyết 

toán vốn thực hiện CTMTQGXDNTM (mục 2.9, trang 9, 10). 

 Kính đề nghị UBND xã Phú Phong thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Đ/c: Nguyễn Văn Hạnh PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC    
                     
  
 Đã ký 

 

   

  Nguyễn Văn Hạnh 
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