ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2375 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v đề nghị cho phép giải ngân
vốn các công trình để xã Hàm
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc
đạt chuẩn nông thôn mới.

Kính gửi:
- Sở Tài chính Bình Thuận;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.
Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh
Bình Thuận, về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018. Huyện Hàm Thuận Bắc
đăng ký xã Hàm Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018;
Trong năm 2017, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chủ động triển khai xây
dựng các công trình trường học tại xã Hàm Thắng để đạt 70% theo tiêu chí thứ 5
về đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể các công trình: Trường tiểu học Hàm Thắng 3,
hạng mục: 08 phòng chức năng; Trường tiểu học Hàm Thắng 3, hạng mục: Khối
hành chính – hiệu bộ; Trường tiểu học Hàm Thắng 3, hạng mục: Khối 04 phòng
học đã được duyệt Báo cáo - kinh tế kỹ thuật trước 30/10/2017. Hiện nay, các công
trình đã thi công đạt 40-60% khối lượng. Tuy nhiên, do có sự điều chỉnh đối với
tiêu chí thứ 5 (đạt >80%), nên UBND huyện Hàm Thuận Bắc phải tiếp tục triển
khai thi công các công trình sau để xã Hàm Thắng đạt chuẩn nông thôn mới vào
cuối năm 2018, cụ thể:
- Nhà ăn, bếp ăn bán trú Trường tiểu học Hàm Thắng 2;
- Nhà ăn, bếp ăn bán trú Trường tiểu học Hàm Thắng 3;
- Nhà ăn, bếp ăn bán trú Trường tiểu học hàm Thắng 4;
- Xây dựng 03 phòng làm việc Ban Giám hiệu Trường MG Hàm Thắng 2;
- Sửa chữa khối hiệu bộ và khối phòng học Trường THCS Hàm Thắng.
(Các công trình này đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật vào ngày
30/3/2018)
Đến nay, các công trình trên đã triển khai thi công đạt 30% khối lượng, tuy
nhiên do Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các công trình này được phê duyệt sau
ngày 30/10/2017, nên việc giải ngân vốn không thực hiện được.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt nông thôn mới năm 2018 của xã Hàm Thắng.
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình

Thuận xem xét, cho phép giải ngân vốn các công trình nói trên, để xã Hàm Thắng,
huyện Hàm Thuận Bắc có điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Đề nghị Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Bình Thuận quan tâm, xem xét
giải quyết./.
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- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng TC – KH huyện;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- Lưu: VT, KT.
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