
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 496/UBND-KTHT 

V/v cân đối nguồn vốn để hoàn thành 

tiêu chí quy hoạch và nhà ở để xây 

dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

 

 
 

 

Hương Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

      

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 837/SXD-KTQH ngày 14/4/2020 của Sở Xây dựng 

Ha Tĩnh về việc cân đối nguồn vốn để hoàn thành các tiêu chí thuộc lĩnh vực 

ngành xây dựng phụ trách nhằm phục vụ xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân 

dân huyện Hương Sơn báo cáo với nội dung như sau: 

Tổng kinh phí để hoàn thành và củng cố nâng cấp Tiêu chí quy hoạch và 

nhà ở dân cư là 7,61 tỷ đồng. Trong đó: 

- Phân chia theo tiêu chí: 

+ Tiêu chí quy hoạch: 5,1 tỷ; 

+ Tiêu chí nhà ở: 2 tỷ. 

- Phân chia theo cấp huyện, cấp xã: 

+ Nội dung tiêu chí cấp huyện: 3,7 tỷ đồng; 

+ Nội dung tiêu chí cấp xã: 3,91 tỷ đồng. 

- Phân chia theo giai đoạn: 

+ Nhu cầu kinh phí năm 2020: 4,04 tỷ đồng; 

+ Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021 - 2025: 3,57 tỷ đồng. 

(Có phụ lục kèm theo) 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo để Sở Xây dựng được 

biết xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

 

 

  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Bình Thân 
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