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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tham mưu xử lý các kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh theo phân 

công của UBND tỉnh tại Văn bản số 4084/UBND-NL5 ngày 29/6/2021 
 

Thực hiện Văn bản số 4084/UBND-NL5 ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc tham mưu xử lý các kiến nghị hỗ trợ kinh phí và cơ chế chính sách huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới của UBND huyện Kỳ Anh (văn bản gửi kèm trên hệ 

thống gửi nhận văn bản điện tử), Giám đốc Sở: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng NSHX, HCSN, TCĐT, NS và Giá CS theo 

lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 4084/UBND-NL5 

ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý 

các kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên; cụ 

thể như sau: 

1.1. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện, 

giao phòng Ngân sách huyện xã chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị có 

liên quan tham mưu phương án xử lý, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 

16/7/2021; trong đó: 

- Phối hợp với phòng NS, TCĐT, HCSN, Giá CS và các đơn vị (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh) tham mưu xử lý kiến nghị: “Xem xét cơ chế đặc thù đối với huyện Kỳ Anh 

hoặc đưa vào chính sách của Đề án Tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới với các nội 

dung: Cơ chế hưởng từ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn huyện; Ưu tiên bố 

trí nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục xây dựng, củng cố cơ sở vật chất trường 

học hàng năm (Chi tiết tại mục 2.1, 2.2 -Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND huyện Kỳ Anh kèm theo)”. 

- Phối hợp với phòng NS, TCĐT và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu xử lý kiến nghị: “Hỗ trợ từ nguồn tăng 

thu, vượt chi hàng năm và các nguồn hợp pháp khác để xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn tại xã Kỳ Lạc và Kỳ Tây (Chi tiết tại mục 1 -Tờ trình số 67/TTr-

UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Kỳ Anh kèm theo)”. 

1.2. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh giao đơn vị khác chủ trì, Sở Tài 

chính phối hợp: 

a) Phòng TCĐT chủ trì, phối hợp với phòng NSHX tham mưu xử lý kiến 

nghị “Ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư các dự án cấp thiết để đảm bảo các tiêu 

chí đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2023 (Chi tiết tại mục 1-Tờ trình số 

66/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Kỳ Anh kèm theo)” theo yêu 

cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Phòng NSHX chủ trì, phối hợp với phòng TCĐT, HCSN tham mưu xử 

lý kiến nghị “Ưu tiên tăng định mức bố trí vốn đầu tư từ các nguồn Nông thôn 
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mới, giảm nghèo bên vững... cho các xã trên địa bàn nhằm xây dựng và củng cố 

các tiêu chí Nông thôn mới (Chi tiết tại mục 2.3-Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND huyện Kỳ Anh kèm theo)” theo yêu cầu của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

c) Phòng NSHX tham mưu xử lý kiến nghị “Kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị 

đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới (Chi tiết tại mục 2 -Tờ trình số 67/TTr-

UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Kỳ Anh kèm theo)” theo yêu cầu của 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

2. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động phối hợp để triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, 

đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NSHX, HCSN, NS, GCS, TCĐT và Văn phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

  

 

  
  
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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