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Số: 3047/UBND-TCKH 
V/v đề nghị tài trợ xây dựng  

bể bơi cho học sinh để phòng 

tránh đuối nước 
 

 

        Đức Thọ, ngày  27 tháng 11 năm 2020 

                    
                   Kính gửi:  
                                 -  Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai; 
                                 -  Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh; 
 

          
 Thực hiện công văn số 69/PCTT ngày 22/5/2019 của  Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh về việc đăng ký nhu cầu tiếp 
nhận tài trợ bể bơi cho học sinh phòng tránh đuối nước. Ngày 25/11/2020  
UBND  Huyện Đức Thọ nhận được tờ trình của UBND xã Liên Minh về việc 
xin Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai hổ trợ kinh phí xây dựng bể bơi cho 
học sinh để phòng tránh đuối nước. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân huyện 
Đức Thọ đăng ký nhu cầu tiếp nhận tài trợ bể bơi cho học sinh để phòng tránh 
đuối nước cụ thể như sau: 

       I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Xây lắp bể bơi thông minh cho đối tượng học sinh ở độ tuổi 

thiếu niên, nhi đồng tại Trường tiểu học xã Liên Minh, huyện Đức Thọ. 
2. Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên trường tiểu học xã Liên Minh, 

huyện Đức Thọ. (Đã bố trí 300m2 trong khuôn viên trường và bố trí nguồn 
nước sạch cung cấp cho bể bơi và giáo viên dạy bơi). 

3. Chủ đầu tư: UBND xã Liên Minh. 
4. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của 

giáo viên và học sinh Trường tiểu học xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, đồng thời 
đáp ứng những yêu cầu về trường chuẩn Quốc gia bậc tiểu học, giúp học sinh có 
các kỹ năng để phòng tránh đuối nước. 

5. Nội dung, qui mô đầu tư: Xây lắp bể bơi thông minh cho đối tượng học 
sinh ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng tại Trường tiểu học xã Liên Minh, huyện 
Đức Thọ. Số lượng bể: 01 bể bơi, diện tích bể dự kiến 100-150m2. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1,3 tỷ đồng. 
7. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai. Nguồn vốn đối 

ứng: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 
8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
9. Thời gian thực hiện dự án: 2020-2021. 

Cán bộ đầu mối liên hệ việc: Đồng chí Trang Bí thư huyện đoàn điện thoại: 
0915458855, Thầy Hào hiệu trưởng trường tiểu học xã Liên Minh 0986737368  

Dự án Xây lắp bể bơi thông minh cho đối tượng học sinh ở độ tuổi thiếu 
niên, nhi đồng tại Trường tiểu học xã Liên Minh, huyện Đức Thọ là một dự án 
cần thiết. Nên UBND Huyện Đức Thọ kính đề nghị Quỹ cộng đồng phòng tránh 
thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh 



sớm phê duyệt và bố trí nguồn vốn vào năm 2020 để dự án sớm được triển khai. 
Đáp ứng và đảm bảo việc dạy và học của giáo viên con em nhân dân địa 
phương cũng như yêu cầu chuẩn quốc gia ở bậc Tiểu học.  
       Kính mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch; PCT UBND huyện; 
- Phòng TC-KH; 
- Văn Phòng Cấp Ủy Chính quyền huyện; 
- Lưu: VT. 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       KT.CHỦ TỊCH 
       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
       Nguyễn Anh Đức 
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