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Kính gửi:
- Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện;
- Hiệu trưởng các Trường mầm non: Kỳ Xuân, Kỳ Phú,
Kỳ Sơn, Kỳ Tây, Kỳ Khang, Kỳ Tân, Kỳ Tiến;
- Chủ tịch UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 2496/STC-NSHX ngày 27/6/2018 của Sở Tài chính
về việc kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng NTM năm 2018 và nguồn vốn xây dựng NTM tại các xã đăng
ký đạt chuẩn năm 2018. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra
của Sở Tài chính, UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thực
hiện hoàn thành các nội dung, công việc đã được phân bổ vốn; hoàn thiện hồ sơ
để giải ngân kịp thời các nội dung, công việc đã hoàn thành.
2. Tổng hợp kết quả giải ngân nguồn vốn nông thôn mới (NSTW, tỉnh,
huyện) năm 2018 đến ngày 13/7/2018 kèm hồ sơ giải ngân gửi UBND huyện
trước ngày 16/7/2018 (theo biểu 01, 02 đính kèm). Đồng thời nắm bắt, phản ánh
kịp thời UBND huyện đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ
chức thực hiện để được tháo gỡ kịp thời.
3. Đối với các xã đăng ký về đích năm 2018 (Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Phong):
trên cơ sở rà soát mức độ đạt chuẩn theo từng nội dung, tiêu chí và kế hoạch cân
đối nguồn lực của từng xã, tổng hợp nhu cầu kinh phí, nguồn lực thực hiện theo
từng nội dung đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới (theo biểu 03, 04 đính kèm)
gửi về UBND huyện trước ngày 16/7/2018.
Đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện./.
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- Như trên;
- Lưu: VT.
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