
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kinh phí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân 

sách địa phương năm 2020 để thực hiện Đề án phát triển giao thông  

nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2016 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân bổ chi tiết kinh phí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công 

ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Đề án phát triển giao thông nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 1970/STC-QLNS ngày 03/10/2010 của Sở Tài chính về 

việc thông báo số ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 

2020 cho các huyện để thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 

87/TTr-TCKH ngày 04/10/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân bổ kinh phí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách 

địa phương năm 2020 để thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 cho Phòng Kinh tế &Hạ tầng huyện để thanh 

toán nợ xi măng đã tạm ứng năm 2019 vượt kế hoạch theo Nghị quyết số 

03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh (không thanh toán nợ các 

công trình từ năm 2018 trở về trước) với tổng số kinh phí là 1.500.000.000 đồng 

(Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). 

* Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí ứng trước kế hoạch vốn 

đầu tư công tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ 

trợ để thanh toán kinh phí xi măng theo đúng quy định. 
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2. Phòng Tài chính-KH huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

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

chính-KH; Kinh tế&Hạ tầng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, Các phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


