
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
__________ 

  Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

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

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu 

vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiết dự toán chi ngân 

sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 
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của Chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 33/TTr-

SKHĐT ngày 13/3/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020, cụ thể như 

sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 như sau: 

- Giữ nguyên kế hoạch vốn hỗ trợ Đề án về bảo vệ môi trường theo Quyết 

định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ: 4.960 triệu 

đồng. 

- Giảm kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các hợp tác xã 

nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ từ 17.570 triệu xuống còn 15.302 triệu đồng (giảm 2.268 triệu đồng). 

- Tăng kế hoạch vốn hỗ trợ Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các 

xã khó khăn khu vực biên giới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 

21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ từ 120.420 triệu đồng lên 122.688 triệu 

đồng (tăng 2.268 triệu đồng). 

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 dự phòng 10% ngân sách trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 với tổng kế hoạch vốn là 81.450 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực 

biên giới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ: 71.398 triệu đồng. 

- Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 

2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 10.052 triệu đồng. 

Kế hoạch vốn dự phòng 10% Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 sau điều chỉnh thay thế Kế hoạch vốn đã giao tại Biểu 8 

Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(Chi tiết tại các biểu kèm theo) 

 



3 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

thông báo kế hoạch vốn và hướng dẫn các huyện phân bổ chi tiết, tổ chức thực 

hiện Đề án tổng thể hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn (theo Quyết định 

số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. UBND các huyện: 

- Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ Đề án tổng thể hỗ trợ 

thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 

21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến từng đơn vị trực thuộc để thực hiện. 

Lưu ý việc phân bổ vốn phải bảo đảm tập trung, tránh dàn trải đồng thời lồng 

ghép với các nguồn vốn khác để nâng cao hiệu quả đầu tư. 

- Tổ chức lập, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo đúng 

quy định hiện hành. 

 - Báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi 

các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối 

chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh. 

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

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, 

Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn và Thủ trưởng các cơ quan 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC,  

  NN&PTNT, TN&MT; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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