
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

  

Số:  435 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày   06  tháng 4 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động sự nghiệp thuộc Chương 
trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay 

vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1) 

 

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 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”; 

Căn cứ Hiệp định Tín dụng số 5739-VN, ký kết ngày 10/03/2016 giữa Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế về Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; 

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Văn kiện “Chương trình Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân 

hàng Thế giới (WB); Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết 

định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015; 

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31/8/2016; Quyết định số 

294/QĐ-UBND ngày 05/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, giai đoạn 2016-2020; phê 

duyệt điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; ban hành Kế hoạch chung và khung kế hoạch truyền thông Chương trình 

“Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” vay vốn 

Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr-STC ngày 28/3/2019, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động sự nghiệp thuộc Chương 

trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn 

Ngân hàng Thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1), cụ thể như sau: 

1. Kinh phí phân bổ: 4.000.000.000,0 đồng. Trong đó: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 335.000.000,0 đồng. 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 665.000.000,0 đồng.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 3.000.000.000,0 đồng. 

(Cụ thể dự toán chi tiết theo kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại văn bản 

số 68/TTr-STC ngày 28/3/2019) 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) tại Quyết 

định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ tiến độ 

thực hiện của dự án và chỉ số giải ngân của Ngân hàng Thế giới WB có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí, thanh toán và quyết toán theo đúng quy định của Hiệp 

định số 5739-VN, ký kết ngày 10/03/2016 và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan đầu mối, thường trực, điều phối 

Chương trình) hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính kiểm tra việc thực hiện Chương trình; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả thực hiện, chỉ số giải ngân theo quy định. 

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang 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. 

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

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và thủ 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;      (Báo cáo) 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Như Điều 3; (Thi hành) 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên: TL; 

- Lưu: VT,         (Kh.T-30) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quang 
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