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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn Ngân sách Trung Ương 

 khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã có thành tích tiêu biểu trong phong 

trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương khen thưởng công trình 

phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2011-2015 (Đợt 1) 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính –Kế hoạch và Văn phòng điều phối 

xây dựng Nông thôn mới, 

                                             QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn xây dựng chương trình MTQG nông thôn mới 

năm 2017 để bổ sung vốn đầu tư phát triển như sau: 

Xã Thạch Môn:    700.000.000 đồng 

Xã Thạch Hạ:     700.000.000 đồng 

Tổng kinh phí phân bổ:          1.400.000.000 đồng 

Nguồn kinh phí: nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 

20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) cho các địa phương có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. 

Điều 2. Giao UBND các xã ban hành Quyết định phân bổ vốn xây dựng 

chương trình MTQG nông thôn mới tổng thể; xác định công trình để phân bổ vốn 

đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn điểm thưởng đảm bảo trên 50% tổng kinh phí xây dựng; 

trường hợp có sử dụng thêm nguồn vốn nông thôn mới (ngoài số vốn điểm thưởng) 

thì toàn bộ công trình phải thực hiện đảm bảo quy định tại Nghị quyết 

114/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Tiền thưởng chỉ được phân bổ xây dựng các 

công trình phúc lợi phát huy hiệu quả cao;  Công trình khởi công mới phải có quyết 

định phê duyệt trước ngày 31/8/2016; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nông thôn mới 

trước ngày 30/6/2017; định kỳ báo cáo việc giải ngân theo kế hoạch được phân bổ.  

 



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

Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính – 

Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và 

các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã: Thạch Môn, Thạch Hạ và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                                                                                       

   (Đã ký) 

  
 

   
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND Thành phố; 

- Phòng GD KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, TC-KH; 

- Gửi: bản giấy, bản điện tử. 

 

Hà Văn Trọng 
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