UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 766 /UBND-QLDA

Kỳ Anh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bố trí nguồn vốn để thực hiện dự
án Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc
đi đập Cỏ Lăn, huyện Kỳ Anh.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài chính Hà Tĩnh.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
huyện Kỳ Anh
Email:
ubkyanh@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký: 20.07.2018

Công trình Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc đi đập Cỏ Lăn, huyện Kỳ Anh
được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số
1626/QĐ-UBND ngày 31/5/2018, do UBND huyện Kỳ Anh làm Chủ đầu tư,
tổng mức đầu tư dự kiến 8,6 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đã cơ bản hoàn thành
hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến triển khai xây dựng trong tháng 8/2018.
Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình do ngân sách tỉnh hỗ trợ bố trí từ
nguồn tiết kiêm chi, tăng thu, nguồn NSTW hỗ trợ cân đối cho địa phương (nếu
có), ngân sách huyện Kỳ Anh và các nguồn vốn hợp pháp khác; cụ thể: Ngân
sách tỉnh hỗ trợ 8,0 tỷ đồng, ngân sách huyện Kỳ Anh 600 triệu đồng. Tuy nhiên,
hiện nay công trình mới được bố trí 1,5 tỷ đồng tại Quyết định số 166/QĐ-UBND
ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh.
Đây là công trình có tính cấp bách, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong
mùa mưa bão; để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện
Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí thêm vốn để thực hiện.
Kính mong UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm, giúp đỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Phòng TC-KH; Ban QLDA;
- Lưu: VT.
- Gửi văn bản giấy và điện tử./.
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