ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN
Số: 965/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 huyện Văn Quan
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 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào
diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban dân tộc
phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135
giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông
tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình MTQG
giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020; Nghị
quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp
nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số
23/TTr-TCKH ngày 09/4/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2019 cho các đơn vị thực hiện với những nội dung sau:
1. Tổng số kinh phí phân bổ: 22.397 triệu đồng (Hai mươi hai tỷ ba trăm
chín mươi bẩy triệu đồng). Trong đó:
a) Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 7.170 triệu đồng
- Xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu: 800 triệu đồng;
- Xây dựng xã nông thôn nâng cao : 1.050 triệu đồng;
- Hỗ trợ phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất: 4.050 triệu đồng;

- Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 640 triệu đồng;
- Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; truyền
thông: 330 triệu đồng;
- Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã:
300 triệu đồng.
b) Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 15.227 triệu đồng
- Vốn Chương trình 30a: 9.145 triệu đồng;
- Vốn Chương trình 135: 6.022 triệu đồng;
- Quản lý, giám sát, đánh giá: 60 triệu đồng.
(Chi tiết theo Biểu đính kèm)
2. Thời gian thực hiện kế hoạch vốn 2019: Đến hết ngày 31/12/2019.
3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (Ngân sách tỉnh cấp).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội
- Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng nông
thôn mới huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các xã và các chủ đầu tư
thực hiện quản lý, sử dụng vốn, đầu tư, thanh toán theo quy định.
2. Giao Kho bạc nhà nước huyện thực hiện kiểm tra, kiểm soát thủ tục giải
ngân thanh, quyết toán theo quy định.
3. Giao chủ đầu tư tổ chức triển khai kế hoạch năm 2019 thực hiện theo
đúng quy định hiện hành. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện,
giải ngân các chương trình, dự án theo từng tháng, quý, năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nông nghiệp và PTNT;
Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; Giám đốc KBNN
huyện; Chủ tịch UBND các xã; HTX dịch vụ chăn nuôi Thu Hiền và thủ trưởng
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
(B/c);
- VP ĐP XDNTM tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C,PVP HĐND và UBND huyện
- Lưu: VT, TCKH.
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