
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2875/STNMT-CCMT 

V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện 

VSMTNT, việc khắc phục ô nhiễm và  

cải thiện môi  trường tại các làng nghề 

Hà Tĩnh, ngày  05  tháng  10  năm 2018 

 
 

  Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố  

 

 

Thực hiện Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ nguồn kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 

trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trong đó có nội dung 

thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trường tại các làng nghề, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ 

kinh phí hỗ trợ cho các xã thực hiện. 

Để có cơ sở thực hiện nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đề xuất cụ thể nội dung, 

hạng mục công trình và dự kiến kinh phí cần thực hiện vệ sinh môi trường nông 

thôn, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường tại làng nghề của địa phương mình 

(Do điều kiện nguồn kinh phí không nhiều, các địa phương lựa chọn đề xuất tập 

trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt). 

Văn bản đề xuất của các địa phương  đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 13/10/2018 để Sở kịp thời tổng hợp thống nhất với Văn 

phòng Điều phối nông mới tỉnh trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./. 

(Trong quá trình xem xét đề xuất, có vấn đề gì cần trao đổi đề nghị liên hệ 

Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua đ/c Phạm Xuân Đức – Chi cục BVMT: ĐT: 

0941.299.555). 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh (để phối hợp); 

- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ Sở, PGĐ phụ trách; 

- Lưu VT/CCMT.        

Gửi: Văn bản điện tử.             

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Phan Lam Sơn 
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