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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2018 

 

                         Kính gửi: UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. 

 Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 

Tờ trình số 51/TTr-UBND của UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà về việc 

đề nghị cho lập hồ sơ và phương án triển khai mô hình theo tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới năm 2018; căn cứ Công văn số 3187/UBND-NL1 ngày 

04/6/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình 

theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 

kiểm tra khảo sát thực tế và có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý triển khai Mô hình Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nông 

thôn Hà Tĩnh tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà như đề nghị tại Tờ trình số 

51/TTr-UBND ngày 18/7/2018 của UBND xã Tượng Sơn. 

 2. UBND xã Tượng Sơn làm chủ đầu tư đồng thời quản lý và tổ chức 

thực hiện Mô hình. 

 3. Mô hình thực hiện trong năm 2018 (nghiệm thu, quyết toán trước 

tháng 9/2018), những năm tiếp theo xã chi ngân sách bổ sung để duy trì phát 

triển mô hình. 

 4. Nội dung và kinh phí thực hiện mô hình: đồng ý như Phương án và Dự 

toán kèm theo Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 18/7/2018 của UBND xã Tượng 

Sơn. Tổng kinh phí đầu tư cho mô hình là 378.700.000 (Ba trăm bảy mươi tám 

triệu đồng) trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 150.000.000 đồng và nguồn xã hội 

hóa 228.700.000 đồng.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thống nhất như trên 

đến UBND xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà biết đồng thời đề nghị triển khai 

thực hiện kịp thời, đúng nội dung phương án và giải ngân nguồn vốn theo quy 

định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ.  
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