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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1979/UBND-TC 
V/v báo cáo rà soát hỗ trợ các 

khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu được công nhận năm 2018 

        Đức Thọ, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

 
                           Kính gửi: 

                                                  - Sở Tài chính. 

                      - Sở Nông nghiệp - PTNT. 

             - Văn phòng ĐPNTM tỉnh. 

 

 Thực hiện chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 342/HĐND ngày 20/7/2020 về việc thống nhất thực hiện hỗ trợ các khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2018 nhưng chưa được hỗ trợ; để 

có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 

tỉnh theo Văn bản số 4923/UBND-NL ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh; Văn bản 

số 3066/STC-NSHX ngày 14/8/2020 của sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh về việc triển 

khai thực hiện hỗ trợ các khu dân cư nông thôn mới kiếu mẫu được công nhận 

năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đã tiến hành kiểm tra, rà soát. Kết 

quả rà soát, UBND huyện báo cáo cụ thể Trên địa bàn huyện Đức Thọ có:  

- Khu dân cư thôn Vĩnh Phúc xã Quang Vĩnh tham gia cuộc thi khu dân cư 

NTM kiểu mẫu vườn mẫu năm 2017 và đạt giải C khu dân cư NTM kiểu mẫu 

cấp tỉnh được thưởng 100 triệu đồng ( Theo Quyết định số 1718/QĐ - UBND 

ngày 11/6/2018 của UBND Tỉnh) ngoài ra Thôn chưa được hưởng chính sách hỗ 

trợ theo Nghị quyết 32/2016/NQ - HĐND ngày 15/12/2016 và chính sách 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. 

- Khu dân cư thôn Châu Nội xã Tùng Ảnh tham gia cuộc thi khu dân cư 

NTM kiểu mẫu vườn mẫu năm 2017 và đạt giải A khu dân cư NTM kiểu mẫu 

cấp tỉnh được thưởng 200 triệu đồng ( Theo Quyết định số 1718/QĐ - UBND 

ngày 11/6/2018 của UBND Tỉnh). Năm 2016 thôn nhận sô tiền 82,26 triệu đồng 

hỗ trợ từ nguồn xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã (Được phân bổ tại Quyết 

định số 190/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND xã Tùng Ảnh) ngoài ra 

Thôn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 32/2016/NQ - HĐND 

ngày 15/12/2016 và chính sách 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của 

HĐND tỉnh. 
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  Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo các sở: Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT, TC. 

Gửi VB giấy + Điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                           
 

 
 

 
     

       Trần Hoài Đức 
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