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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ  

xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 27/4/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1743/STC-NSHX ngày 

18/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân bổ số tiền 03 tỷ đồng (Ba tỷ đồng) nguồn ngân sách trung 

ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 

(được giao tại Phần B, Mục II, Khoản 1, Phụ lục tổng hợp, Quyết định số 

1385/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh) để hỗ trợ các đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như Phụ lục kèm 

theo. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Thủ trưởng các đơn vị được cấp kinh phí nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp hiệu quả, đúng mục đích và 

chế độ quy định. 

 2. Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành; 

 Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở, 

Thủ trưởng các ngành, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như  Điều 3; 

- Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 

- Phó VP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NL4. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hưng 
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