ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2354 /UBND-KT

Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sử dụng kinh phí thực hiện chính
sách hỗ trợ sản xuất lúa để thanh toán
nợ công trình: Đường xóm 2-xóm 3,
thôn Phú Lập, xã Hàm Phú (phần huy
động nhân dân đóng góp)

Kính gửi:
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- UBND xã Hàm Phú.

Qua xem xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 01/8/2018 của UBND xã
Hàm Phú; Tờ trình số 405/TCKH ngày 27/8/2018 của phòng Tài chính-Kế hoạch,
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Đồng ý phân khai 172 triệu đồng, từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách
hỗ trợ sản xuất lúa của xã Hàm Phú năm 2018 để hỗ trợ thanh toán nợ (phần huy
động nhân dân đóng góp) công trình: Đường xóm 2-xóm 3, thôn Phú Lập, xã Hàm
Phú.
2. Giao trách nhiệm:
- Chủ tịch UBND xã Hàm Phú lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Báo cáo kinh tếkỹ thuật, Báo cáo quyết toán công trình nêu trên trình UBND huyện xem xét, phê
duyệt.
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch
thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê
duyệt theo đúng các quy định hiện hành.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định quyết toán công trình (sau khi Chủ
tịch UBND huyện phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) trình Chủ tịch
UBND huyện xem xét, phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời,
phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân khai nguồn kinh phí thực
hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa năm 2018 của xã Hàm Phú để hỗ trợ thanh toán
nợ công trình nêu trên (phần huy động nhân dân đóng góp).
Yêu cầu Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ
tầng, Chủ tịch UBND xã Hàm Phú thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Hiền);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Chánh văn phòng;
- Lưu: VT, KT.
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