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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: 1310 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương  

hỗ trợ xây dựng mô hình theo tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống văn 

hóa của người dân nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

 Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng            

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;  

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính 

về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018;  

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

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

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có Văn bản số 

142/VPĐP-NVĐP ngày 30/3/2018; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Văn bản số 656/SNN-KHTC ngày 20/4/2018; của Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch tại Văn bản số 286/SVHTTDL-KHTC ngày 11/4/2018; ý kiến thống 

nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 125/HĐND ngày 

02/5/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phân bổ chi tiết số tiền 3.800 triệu đồng (Ba tỷ, tám trăm triệu 

đồng) kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây 
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dựng nông thôn mới năm 2018 (tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I và Mục IV Phụ lục 

01 Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh) cho các địa 

phương, đơn vị để thực hiện xây dựng mô hình theo tiêu chí và nâng cao chất 

lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn mới (Chi tiết như Phụ lục 01, 

02, 03 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn nêu tại 

Điều 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy 

hiệu quả thiết thực và đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định, hiệu 

quả thiết thực. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và 

các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- UBND các xã (UBND huyện sao gửi); 

- Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL); 

- Lưu: VT, NL1. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 
 

     Đặng Quốc Khánh 
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