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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2020 cho Chương trình Mở rộng  

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả,  

vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về  

quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ Tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

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

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

nhà nước năm 2020; 

  Căn cứ Quyết định 1197/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 

2020; 

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

72/TTr-SKHĐT ngày 08/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân khai kế hoạch vốn năm 2020 cho Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng 

Thế giới (WB) như sau: 

Tổng số vốn thực hiện Chương trình năm 2020 là 134.720 triệu đồng, gồm: 

1. Vốn sự nghiệp: 2.800 triệu đồng (cấp phát từ ngân sách trung ương), cụ 

thể: 

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn): 400 triệu đồng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế): 1.954 triệu đồng. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 446 triệu đồng. 

2. Vốn đầu tư phát triển: 131.920 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng: 9.960 triệu đồng. 

- Vốn nước ngoài (ODA): 121.960 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách trung ương cấp phát: 112.000 triệu đồng, cụ thể: 

. Tiểu Hợp phần cấp nước cho cộng đồng dân cư: 79.681 triệu đồng. 

. Tiểu Hợp phần cấp nước và vệ sinh trường học: 24.471 triệu đồng. 

. Tiểu Hợp phần cấp nước và vệ sinh trạm y tế: 7.848 triệu đồng. 

+ Địa phương vay lại: 9.960 triệu đồng.  

 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2020 Chương 

trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn 

WB. 

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, Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông 

  thôn, Tổng cục Thủy lợi; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                               

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;                                                                                                            

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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