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QUYẾT ĐỊNH 

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn  

vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

Căn cứ Quyết định số: 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân huyện khoá XIX kỳ họp thứ chín về danh mục dự án, công trình đầu tư 

năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2019; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Nhà 

nước năm 2019 với tổng số kinh phí là: 137.432 triệu đồng (Một trăm ba mươi 

bẩy tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng). Bao gồm: 

1. Vốn Cân đối Ngân sách địa phương (tỉnh quản lý): 7.173 triệu đồng 

2. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng 

nông thôn mới: 5.194 triệu đồng; 

3. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ thực hiện Đề án đầu tưu 

xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng: 1.250 triệu đồng; 

4. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ thực hiện Đề án đầu tư 

xây dựng Nhà bếp cho các trường mầm non, nhà bếp liền kề nhà ăn cho các 

trường PTDT bán trú: 790 triệu đồng; 

5. Vốn Cân đối Ngân sách địa phương tỉnh phân cấp cho huyện theo Nghị 

quyết số: 03/2016/NQ-HĐND: 9.170 triệu đồng; 

6. Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 38.700 triệu đồng. 
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7. Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): 

52.227 triệu đồng; 

8. Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135): 

21.828 triệu đồng; 

9. Vốn Ngân sách huyện (thu từ xổ số kiến thiết; thu từ sử dụng đất) hỗ 

trợ đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2019: 1.100 triệu đồng. 

     (Chi tiết tại Biểu đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ vào danh mục kế hoạch vốn kèm theo Quyết định này, các 

đơn vị được giao làm Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nhiệm 

vụ, mục tiêu và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được giao; báo cáo đầy 

đủ tình hình thực hiện, giải ngân các dự án định kỳ từng tháng, quý, năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện; Giám đốc KBNN huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ 

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

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh (B/c);                                                                                               

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;  (B/c);        
- Kho bạc NN tỉnh (B/c);  
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Như Điều 3 (T/h); 
- VPĐP NTM huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 


