
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 605/UBND-TCKH 
V/v đề xuất nội dung hỗ trợ các xã ảnh hưởng 

trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày   05   tháng  4  năm 2019 

Kính gửi:   

- Các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động, Thương binh và Xã Hội, Văn hóa; 

- Ủy ban nhân dân các xã: Thạch Hải, Thạch Đỉnh, 

Thạch Bàn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Hội.  

   

Thực hiện Văn bản số 1723/UBND-NL1 ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh 

về việc xem xét tính đặc thù và bổ sung thêm kinh phí (ngoài phần được hưởng 

theo quy định) từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2019 cho các xã ảnh hưởng 

trực tiếp dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Để chuẩn bị các nội dung có liên 

quan báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện giao: 

- Thủ trưởng các đơn vị nêu trên rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực 

chuyên môn mà đơn vị quản lý có liên quan đến các xã ảnh hưởng trực tiếp dự 

án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; Chủ tịch UBND các xã thực hiện rà soát các nội 

dung trên địa bàn còn khó khăn cần hỗ trợ về cơ chế, chính sách đầu tư, tổng 

hợp đề xuất UBND huyện qua phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 

08/4/2019 để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

- Việc đề xuất cần hướng đến trọng tâm để cải thiện cơ sở hạ tầng cho các 

xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, khắc phục các khó 

khăn trong tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế ổn định đời 

sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực, hoàn thiện tiêu chí 

xây dựng Nông thôn mới. Nội dung đề xuất tránh tình trạng phân tán, dàn trải, 

bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Thường trực BCĐ NTM huyện; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Việt Hà 
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