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Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

   Kính gửi:  Sở Tài chính. 

Ngày 07/10/2019, UBND huyện Kỳ Anh đã có Văn bản số 1206/UBND-

VHTT đề nghị điều chỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án "Tăng cường 

xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở"; 

theo đó, đề nghị chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã Kỳ Hợp 

sang hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã Kỳ Sơn (nguồn kinh phí 

được phân bổ tại Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND 

tỉnh). Sau khi làm việc cụ thể với UBND huyện Kỳ Anh, Sở VH,TT&DL có ý 

kiến như sau: 

Để tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

"Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở năm 2019", Sở VH,TT&DL đã căn cứ đề nghị hỗ trợ của UBND các 

huyện, thành phố, thị xã; theo đó Sở đã thành lập tổ công tác kiểm tra thực tế 

tình hình xây dựng tại các địa phương. Tại thời điểm kiểm tra nhà văn hóa xã 

Kỳ Hợp đang thi công dở dang; hồ sơ, quy trình thực hiện đầy đủ, xã đang phấn 

đấu về đích nông thôn mới năm 2019, vì vậy Sở đã đưa vào danh sách đề nghị 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa năm 2019. 

Tuy nhiên, xã Kỳ Hợp lại nằm trong danh sách sáp nhập với xã Kỳ Lâm 

theo lộ trình vào cuối năm 2019; trong khi đó xã Kỳ Sơn là xã miền núi còn gặp 

nhiều khó khăn, đang phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019, hồ sơ xây 

dựng các phòng chức năng của nhà văn hóa và khu thể thao đầy đủ. Vì vậy để sử 

dụng nguồn kinh phí Đề án hiệu quả, kính đề nghị Sở Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh cho chuyển nguồn kinh phí  hỗ trợ cho xã Kỳ Hợp 550 triệu đồng tại 

Quyết định số 2034/QĐ-UBND sang cho UBND xã Kỳ Sơn để xây dựng các 

phòng chức năng của nhà văn hóa và khu thể thao xã theo đề nghị của UBND 

huyện Kỳ Anh, (có tờ trình của UBND huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Sơn và các văn 

bản pháp lý của nhà văn hóa và khu thể thao xã Kỳ Sơn kèm theo). 

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu./. 
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