
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HƯNG 
 

Sè: 10/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hưng ngày  19 tháng 01  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin hỗ trợ kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh 

kế thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020  

xã Thạch Hưng 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015    

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh vê việc phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 

tầng cac xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toán khu, các thôn, bản đặc biệt 

khó khăn nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 

năm 2020  

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh vê việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế 

thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Thạch 

Hưng 

Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố Ủy ban nhân dân xã 

được hỗ trợ số kinh phí 67.677.400đ (Sáu mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi bảy 

ngàn bốn trăm  đồng) 

Đến thời điểm hiện nay UBND xã đã giao gà cho các hộ theo kế hoạch. Do 

điều kiện nguồn ngân sách xã quá khó khăn không có kinh phí để thanh toán cho 

đơn vị cung cấp giống gà cho các hộ dân UBND kính đề nghị UBND Thành Phố 

thanh toán cho xã số kinh phí nói trên ./. 

                                                   Xin kính trình. 

  Nơi nhận: 
  - UBND thành phố Hà Tỉnh 

  - Phòng  TC-KH 

  - Lưu VT/UBND xã 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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