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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 1160 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí thưởng cho huyện đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
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 Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 12/7/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện
một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng
công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20162020; Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 sửa đổi, bổ sung
một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày
15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND
tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc
lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh
về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng Nông thôn mới năm 2019 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương và
vốn đối ứng ngân sách tỉnh);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1416/SNVTĐKT ngày 23/7/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số
1929/STC-NS ngày 12/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí thưởng 01 công trình phúc lợi cho huyện
Nghĩa Hành đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là 5.000.000.000 đồng
(Năm tỷ đồng).
Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí thưởng nông thôn mới
năm 2018 và 2019 tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính:
a) Thông báo bổ sung có mục tiêu khoản kinh phí nêu trên cho UBND
huyện Nghĩa Hành.
b) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo
quy định.
2. Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành:
a) Căn cứ mức vốn được phân bổ tại Quyết định này và khả năng huy
động vốn, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác, tổ chức lựa chọn công
trình nông thôn mới để thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử
dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
b) Báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
và các Bộ ngành Trung ương theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông
thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch vốn
được giao tại Quyết định này.
4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh
toán nguồn vốn theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Giám đốc
Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Thủ
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trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, TH, NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 542).

Trần Ngọc Căng
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