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Tuyên Quang, ngày 06 tháng 5 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH  

Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp chưa phân bổ thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính 

về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 

08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về quy định quản lý và 

sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Tuyên Quang, năm 2019; 

Căn cứ văn bản số 31/HĐND-KTNS ngày 14/02/2019 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019; 
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Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao nhiệm vụ và dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

51/TTr-SKH ngày 19/4/2019 về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp 

chờ phân bổ giao tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019,  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp chưa phân bổ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, 

năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Tổng kinh phí thực hiện: 2.400 triệu đồng, trong đó: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1.600 triệu  đồng; 

- Huyện Lâm Bình: 100 triệu đồng; 

- Huyện Na Hang: 100 triệu đồng; 

- Huyện Chiêm Hóa: 100 triệu đồng; 

- Huyện Hàm Yên: 100 triệu đồng; 

- Huyện Yên Sơn: 100 triệu đồng; 

- Huyện Sơn Dương: 100 triệu đồng; 

- Thành phố Tuyên Quang: 200 triệu đồng. 

  h  t  t       u   m th  ). 

2. Nguồn kinh phí phân bổ: Vốn sự nghiệp chưa phân bổ giao tại Quyết 

định số 59/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết 

định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 

cấp phát kinh phí và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh toán, 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện 

hành của nhà nước.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà 

nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;     

- Bộ Tài chính;                       (báo 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;   cáo) 

- Thường trực Tỉnh uỷ;         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên NLN, TC; 

- Lưu: VT (Hòa 20).   

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Đình Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-05-06T08:30:20+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đình Quang<nguyendinhquang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-05-06T08:30:49+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đình Quang<nguyendinhquang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




