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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho huyện 

Văn Lãng và huyện Bình Gia, kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng đường 

giao thông nông thôn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 ăn    Lu t            n  quy n     p  ơng ngày 19/6/2015; 

 ăn    Lu t Ngân sá   n à n ớ  ngày 25/6/2015;  

 ăn    Ng     n  số 163/2016/NĐ- P ngày 21/12/2016  ủ     n  p ủ quy 

  n    i tiết và   ớng dẫn t i  àn  Lu t Ngân sá   nhà n ớ ; 

  t    ng    ủ   iám  ố  S   ài    n  tại    tr n  số 58/TTr-STC ngày 

01/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH  

 Điều 1. Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho huyện Văn 

Lãng và huyện Bình Gia kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông 

nông thôn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, với tổng số kinh phí là 298 

triệu đồng (H i trăm    n m ơi tám triệu  ồng   ẵn), cụ thể: 

- Huyện Văn Lãng là 198 triệu đồng cho công trình: Đường Bản Mìn - Nà 

Chuông, xã Thành Hòa. 

- Huyện Bình Gia 100 triệu đồng cho công trình: Đường Khuổi Luông - Cốc 

Phường, thôn Cốc Phường, xã Bình La. 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh (nguồn kin  p    óng 

góp củ  các t  ch  , cá nhân sau Lễ p át  ộng    ng  ng     kêu gọi ngày 

9/8/2019  ủ    ủ t    UBND tỉn  Lạng Sơn v  ủng  ộ,  óng góp,  ỗ trợ p ong 

trào xây dựng    ng gi o t ông nông t ôn). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí của các huyện được bổ sung dự toán. 

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn đảm bảo đúng danh mục dự án, 

quy mô đầu tư; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí ủng hộ, 

đóng góp, hỗ trợ Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 trên 

địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định. 
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3. UBND các huyện: Văn Lãng, Bình Gia có trách nhiệm sử dụng kinh phí 

đảm bảo công khai, minh bạch, đúng danh mục dự án được giao. Đồng thời thực 

hiện báo cáo quyết toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo 

gửi về Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định. 

Điêu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao 

thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Văn 

Lãng, Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       

- PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH, KTTH, TH-CB;                              

- Lưu: VT, KTN(VAT). 

          KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Hồ Tiến Thiệu 
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