
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3245/QĐ-UBND         Văn Quan, ngày 01 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

(Chương trình 135) 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 1845/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án 

nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) 

trên địa bàn huyện Văn Quan; 

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

dân huyện Văn Quan về danh mục dự án, công trình đầu tư năm 2019 huyện Văn 

Quan; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện 

Văn Quan về việc thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thuộc Kế hoạch 

đầu tư năm 2019 huyện Văn Quan; 

Căn cứ Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước năm 2019; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn 

ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

(Chương trình 135) năm 2019, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn theo Biểu chi tiết 

đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước 

huyện thực hiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn, kiểm soát giải ngân thanh 

toán theo quy định hiện hành. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng kinh phí đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, giải ngân thanh quyết toán đúng 

thời gian quy định. 

3. Danh mục kế hoạch vốn tại Quyết định này thay thế tương ứng danh mục 

kế hoạch vốn tại Biểu số 06 kèm theo Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 
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27/12/2018  của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan. Các danh mục khác thực hiện 

theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

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

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Tràng 

Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- VPĐP XDNTM huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


