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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 thực 

hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 

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 391/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - KH huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 kinh 

phí thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 

cho Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Quan thực hiện, với 

tổng số kinh phí là 1.554.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm năm mươi tư 

triệu ba trăm nghìn đồng).  

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách Trung ương (quyết toán ngân sách 

cấp tỉnh). 

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao đơn vị được phân bổ kinh phí có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ và dự toán được giao.  

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

chính - KH; Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát 

triển rừng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và thủ trưởng các cơ quan 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện;       

- Lưu: VT. 
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