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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông  

nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, đợt 1 năm 2020 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 420/TTr-

SGTVT ngày 25/02/2020,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 1 năm 2020 (đã được UBND tỉnh giao tổng vốn 

tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019) như sau:  

1. Phân bổ 10.000 triệu đồng để thanh toán một phần nợ kinh phí hỗ trợ 

cát, đá và kinh phí thi công công trình đã hoàn thành năm 2018, 2019, cụ thể 

như sau: 

- Kinh phí hỗ trợ cát, đá là 7.917 triệu đồng; 

- Kinh phí hỗ trợ thi công là 2.083 triệu đồng. 

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo). 

2. Phân bổ 8.300 triệu đồng để hỗ trợ một phần kinh phí mua xi măng cho 

các danh mục công trình thực hiện năm 2020 như sau: 

- Huyện Bắc Sơn: 800 triệu đồng; 

- Huyện Bình Gia: 900 triệu đồng; 

- Huyện Chi Lăng: 800 triệu đồng; 

- Huyện Đình Lập: 900 triệu đồng; 
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- Huyện Hữu Lũng: 800 triệu đồng; 

- Huyện Lộc Bình: 800 triệu đồng; 

- Huyện Tràng Định: 900 triệu đồng; 

- Huyện Văn Lãng: 800 triệu đồng; 

- Huyện Văn Quan: 800 triệu đồng; 

- Huyện Cao Lộc: 800 triệu đồng. 

(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ để thanh 

toán các khoản mua vật liệu cát, đá để xây dựng mặt đường, chi phí thi công và 

chi phí khác theo đúng danh mục công trình, nội dung Đề án phát triển giao 

thông nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. UBND các huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong 

danh mục công trình thực hiện năm 2020 tổ chức triển khai thực hiện dự án theo 

đúng quy định hiện hành. 

3. Sở Giao thông vận tải tổ chức mua sắm xi măng theo đúng quy định, 

kịp thời cung cấp cho UBND các huyện để triển khai thi công công trình.  

4. Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức 

năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc sử dụng nguồn vốn theo đúng quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện và các chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng ĐP CTXD NTM tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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