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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số: 793 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hà Tĩnh, ngày  12  tháng  5  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung Ương thực hiện Chương 

trình MTQG nông thôn mới năm 2017 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

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

Căn cứ Văn bản số 11161/BNN-VPĐP ngày 28/12/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm thời hướng dẫn phân bổ kế hoạch 

vốn NSTW năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định 1052/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Ngân sách Trung Ương thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 120/LN-VPĐP-STC-SKHĐT-KBNN ngày 

12/5/2016 của Liên ngành: Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh - Kế 

hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản 

lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn thực hiện hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới; 

 Căn cứ Công văn số 129/HĐND ngày 08/5/2017 của HĐND thành phố về 

việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch và Văn 

phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển xây dựng vốn nông thôn 

mới từ ngân sách trung ương cho các địa phương, đơn vị như sau: 

 Tổng số: 1.645 triệu đồng (Một tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng), 

bao gồm: 

 Xã Thạch Hưng:    700.000.000 đồng 

 Xã Thạch Đồng:   400.000.000 đồng 

 Xã Thạch Trung:   200.000.000 đồng 

 Xã Thạch Hạ:   115.000.000 đồng 

 Xã Thạch Môn:   115.000.000 đồng 

 Xã Thạch Bình:   115.000.000 đồng 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND các xã 

- Ban hành Quyết định phân bổ chi tiết cho từng công trình với vốn đối 

ứng ngân sách xã và nguồn lồng ghép huy động khác phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng 

vốn theo Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh về việc quy định sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Quyết định phân bổ gửi UBND thành phố qua phòng Tài chính-Kế hoạch 

và Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tổng hợp, thẩm định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định tại Quyết định số 15/QĐ-

BCĐ ngày 10/3/2014 của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới. 

- Tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và công việc 

liên quan, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, quản lý, sử dụng các nguồn 

vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thanh, quyết toán theo chế độ hiện hành của 

Nhà nước. 

2. Các phòng ban thuộc UBND thành phố:  

Các phòng Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế; Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới khi nhận được Quyết định phân bổ vốn của UBND các xã thì tổ chức thẩm 

định cho ý kiến để đơn vị tổ chức thực hiện; đôn đốc giải ngân kịp thời và báo 

cáo tiến độ giải ngân theo quy định về Sở Tài chính; UBND thành phố; Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.  
 

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, Kinh tế, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Quản 

lý đô thị và các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã; Thủ trưởng các 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Sở: TC, KH và ĐT, NN&PTNT, VP ĐPXDNTM (b/c); 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND thành phố; 

- Các Ban HĐND TP; 

- Phòng Giao dịch KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VT; TC-KH; 

- Gửi: bản giấy, bản điện tử. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

  Hà Văn Trọng 
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