ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3883/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn (ngân sách Trung ương)
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 huyện Văn Quan
(vốn được phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2018)
CHỦ TỊCH 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 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2017;
Căn cứ Công văn số 2583/BKHĐT-TH ngày 23/4/2018 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2017 sang năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn (ngân sách Trung ương) các Chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2017 (vốn được phép kéo dài thời gian giải ngân đến
hết ngày 31/12/2018);
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn (ngân sách Trung ương) các
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 huyện Văn Quan (vốn được phép kéo
dài thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2018) với những nội dung sau:
1. Điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017 tăng và giảm với giá trị là ± 8.867.000
đồng;
2. Điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 (Chương trình 135) tăng và giảm với giá trị là
± 67.894.000 đồng.
(Danh mục điều chỉnh chi tiết kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các chủ đầu tư khẩn
trương thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ giải
ngân thanh toán theo quy định, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện các thủ
tục điều chỉnh; đôn đốc tiến độ, thực hiện các thủ tục kiểm soát, giải ngân thanh toán
theo quy định hiện hành.
3. Thời gian giải ngân, thanh toán vốn được phép kéo dài: Đến hết ngày
31/12/2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện; Giám đốc KBNN huyện; Chủ tịch UBND các xã Tràng Các, Đồng Giáp,
Tân Đoàn, Tràng Phái, Vân Mộng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 (T/h);
- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

(Đã ký)
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