
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện  

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

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 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 27/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào 

diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 

135 giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 

2018-2020; 

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 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 

2020; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí 

sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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Căn cứ Hướng dẫn số 4760/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 08/11/2019 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ 

vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 412/BNN-VPĐP ngày 14/01/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh về 

việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 13/TTr-

SKHĐT ngày 22/01/2020, Tờ trình số 26/TTr-SKHĐT ngày 27/02/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

Tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2020 được trung ương phân bổ cho tỉnh là 284.657 triệu 

đồng, trong đó: 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 187.000 

triệu đồng, phân bổ như sau: 

-  â  dựng m  hình  hu dân cư  iểu m u: 10.800 triệu đồng. 

-  â  dựng    n ng th n nâng cao, xã nông thôn mới kiểu m u: 19.500 

triệu đồng. 

-    trợ phát triển sản xuất v  các hình th c tổ ch c sản xuất: 70.500 triệu 

đồng. 

- Thực hiện Đề án Chương trình Quốc gia m i    m t sản ph m: 7.800 

triệu đồng. 

-    trợ phát triển hợp tác   : 1.068,4 triệu đồng. 

- Đề án đ o tạo nghề cho  ao đ ng n ng th n: 23.930 triệu đồng. 

- Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền th ng cơ sở 

thu c Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 12.800 triệu đồng. 

- Vệ sinh m i trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trường: 4.120 triệu đồng. 

-  i  gìn an ninh trật tự n ng th n: 800 triệu đồng. 

- Thực hiện chương trình  hoa học công nghệ phục vụ  â  dựng n ng th n 

mới: 4.000 triệu đồng. 

- Nâng cao năng  ực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; tru ền 

thông:  12.181,6 triệu đồng 
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- Xây dựng quy hoạch mới các xã sáp nhập v  các    điều chỉnh quy 

hoạch: 9.000 triệu đồng. 

-  Duy tu, bảo dưỡng, vận h nh các c ng trình sau đầu tư trên địa bàn xã: 

10.500 triệu đồng.  

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền v ng là 97.657 triệu 

đồng,  phân bổ như sau: 

- Dự án 1. Chương trình 30a    24.672 triệu đồng, phân bổ cho 03 huyện 

Bình  ia, Đình Lập v  Văn Quan, như sau: 

+ Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng: 4.734 triệu đồng; 

+ Tiểu dự án 3: H  trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 

r ng mô hình giảm nghèo: 18.494 triệu đồng; 

+ Tiểu dự án 4: H  trợ cho  ao đ ng thu c h  nghèo, h  cận nghèo, h  

đồng bào dân t c thiểu số đi   m việc có thời hạn ở nước ngoài: 1.444 triệu đồng. 

- Dự án 2. Chương trình 135    63.280 triệu đồng, phân bổ cho các xã thôn 

thu c diện đầu tư của Chương trình 135, cụ thể như sau: 

+ Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng: 11.484 triệu đồng; 

+ Tiểu dự án 2: H  trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân r ng 

mô hình giảm nghèo: 43.756 triệu đồng; 

+ Tiểu dự án 3: Nâng cao năng  ực cho c ng đồng và cán b  cơ sở: 8.040 

triệu đồng. 

- Dự án 3. H  trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân r ng mô 

hình giảm nghèo trên địa b n các    ngo i Chương trình 30a v  Chương trình 

135 là 2.099 triệu đồng; 

- Dự án 4. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: 5.311 triệu đồng; 

- Dự án 5. Nâng cao năng  ực v  giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình: 2.295 triệu đồng. 

(Chi tiết tại các biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ ch c thực hiện: 

1. Sở Kế hoạch v  Đầu tư th ng báo  ế hoạch vốn sự nghiệp các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tới các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để 

thực hiện theo qu  định. 

2. Các Sở: Kế hoạch v  Đầu tư, T i chính, Lao đ ng - Thương binh v     

h i, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân t c, Văn phòng Điều phối 

chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh theo ch c năng, nhiệm vụ chủ đ ng 

hướng d n, đ n đốc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2020 bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực 

hiện phân bổ theo th m quyền kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2020 đến từng đơn vị trực thu c để thực hiện.  
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Trong quá trình triển khai, các đơn vị chủ đ ng thực hiện lồng ghép gi a 

các Chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình  hác trên địa bàn; cân đối, 

bố trí vốn ngân sách huyện, đơn vị v  hu  đ ng các nguồn vốn hợp pháp khác để 

h  trợ thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Thực hiện chế đ  báo cáo định kỳ về 

Sở Kế hoạch v  Đầu tư, đồng gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

n ng th n, Lao đ ng - Thương binh v     h i, Ban Dân t c, Văn phòng Điều 

phối chương trình  â  dựng nông thôn mới tỉnh, Kho bạc Nh  nước tỉnh để theo 

dõi, tổng hợp báo cáo theo qu  định. 

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

tư, T i chính, N ng nghiệp và Phát triển n ng th n, Lao đ ng - Thương binh v  

Xã h i, Thông tin và Truyền thông, N i vụ, Trưởng Ban Dân t c, Chánh Văn 

phòng Điều phối chương trình  â  dựng nông thôn mới tỉnh,  iám đốc Kho bạc 

Nh  nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, th nh phố và Thủ trưởng các cơ quan 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các B : K &ĐT, TC,  

  NN&PTNT, LĐ-TB&XH; 

- TT. Tỉnh ủy, TT.  ĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban KTNS- ĐND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn,   i LHPN, H i ND, Tỉnh đo n, 

  H i Cựu CB, H i NCT; 

- 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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