
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp

ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Công văn số 6645/BNN-VPĐP ngày 05/10/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
quy định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban ngày 08/3/2023 (khoản 8, Thông báo số 74/TB-UBND ngày 10/3/2023) 
và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 28/02/2023.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, số tiền 19.862.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm sáu mươi hai 
triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung theo tiêu chí, định 
mức, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 
2023 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo Nghị quyết số 
24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh: 8.000.000.000 đồng;

- Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 1.547.000.000 đồng.
- Hỗ trợ đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh: 1.638.000.000 đồng;
- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới: 822.000.000  đồng;
- Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn; truyền thông, thông tin tuyên truyền; giám sát 

đánh giá: 7.165.000.000 đồng;
- Hoạt động quản lý, chỉ đạo: 690.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Phụ lục đính kèm chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh quyết toán theo 
quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính và 
các quy định liên quan.

2. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh 
phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nguồn kinh phí được bổ sung để lập 
dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.

Đối với kinh phí của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết 
định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn kinh phí được bổ 
sung, bố trí nguồn kinh phí đối ứng theo đúng tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 
21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

5. Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn 
đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở: 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại 
Phụ lục kèm theo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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