
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:  1004 /SVHTTDL-KHTC 
V/v báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại do thiên tai 

gây ra năm 2017 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Tĩnh, ngày  9  tháng 10 năm 2018 

    Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Văn bản số 2685/SKHĐT-TĐGSĐT  ngày 05/5/2018 của Sở Kế 

hoạch Đầu tư về báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tại, 

Sở VH,TT&DL báo cáo cụ thể như sau: 

Cơn bão số 10 năm 2017 diễn ra đã gây thiệt hại một số cơ sở vật chất tại 

các đơn vị trực thuộc ngành VH,TT&DL. Để duy trì hoạt động ngay sau bão 

ngành VH,TT&DL đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục những hư hỏng cấp thiết. 

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 166/QĐ-UBND phân bổ 

kinh phí khắc phục thiệt hại do bão gây ra, theo đó ngành VH,TT&DL được hỗ 

trợ 500 triệu đồng. Căn cứ vào đề xuất của các đơn vị, sau khi kiểm tra thực tế, 

Sở VH,TT&DL đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, cụ thể: 

- Ban quản lý di tích Hà Huy tập: 200 triệu đồng để trả nợ khắc phục, sửa 

chữa nhà đón tiếp, nhà bán hàng lưu niệm, cổng, hàng rào… 

- Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh: 250 triệu đồng để khắc phục sửa chữa 

phần mái của nhà hội trường lớn, hệ thống trần, hệ thống đèn… 

- Thư viện tỉnh: 50 triệu đồng để khắc phục hệ thống đèn, hệ thống 

compozit trang trí… 

Các đơn vị được hỗ trợ đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng 

do bão gây ra, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Sở VH,TT&DL báo cáo để Sở KH&ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-TC. 
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