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QUYET D!NH 
V vic diu chnh phãn ho kinh phi siy nghip ngãn sách Trung u'o'ng bô sung - 

Chuong trInh m1Ic tiêu quôc gia xãy diyng nông thôn mói nãm 2020 (1y't 2) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM 

Udung mç5t so diêu c?a Lu2t To chi'c Chinh phi và Lut TO chz'c chinh 
n c& Lu2t Ta chi'c chinh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Lut tha 

quyén djaphuvng ngày 22/I 1/2019, 

Can th Luçt Ngán sách Nhà nzthc ngày 25/6/2015, 

Can ciNghj d/nh sO' 163/2016/ND-CT ngày 21/12/2016 cia ChInhphz ve 
quy djnh chi tiét thi hành ,nt sO diéu cia LuçIt Ngán sách Nhà nuO'c, 

Can cii' Quyê't djnh sO' 2503/QD-BTC ngày 29/11/2019 cia Bó Tài chinh 
ye viçc giao c4c  toán ngán sách nhà nu6'c nám 2020; 

Can cii' Quye't djnh sO' 4122/QD-UBND ngày 18/12/2019 cia UBND tInh 
ye viçc giao chi tiêu kê hooch phát trién kinh tê - xä hi và dy' toán chi ngán 
sách nhà nu'O'c nàm 2020, 

Can ct Quyê't dfnh sO' 340/QD-UBND ngày 07/02/2020 cza UBND tinh v 
viçc phán bO kinh phi sc nghip ngán sácl'z Trung wo'ng bO sung thc hiçn 
Chu'o'ng trinh MTQG xáy dy'ng nOng thOn mO'i nám 2020; 

Can cii' Quyé't djnh sO' 1710/QD- UBND ngày 25/6/2020 cza UBND tinh v 
vi,phdn bO kinh phi sy' nghip ngán sách Trung u'o'ng bO sung thy'c hin 
Chumg trinh myc tiêu quOc gia xáy dy'ng nOng thOn rnO'i nãm 2020 (dat 2); 

Theo d nghj cza Van phOng Diu phO'i Chuv'ng trInh MTQG xdy dy'ng 
iOng thOn mO'i tinh tçii TO' trInh sO 72/TTr- VPDPNTM ngày 08/10/2020 và SO' 
Tài chinh tçii TO:  rinh sO 358/TTr-STC ngày 12/10/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Diu chinh phân b kinh phi sr nghip ngân sách Trung u'o'ng b 
sung thirc hin Chuo'ng trInh mçic tiêu quôc gia xây drng nông thôn rnó'i narn 
2020 (dç't 2) ti gch dâu dông thr nhât, khoán 1, Diêu 1 Quyêt djnh so 
1710/QD-UBND ngây 25/6/2020 ciia UBND tinh, nhu' sau: 

- Dã ban hành: 

"- Phân bO cho UBND các huyn: 5.435 triu dông (Tiên Phu'ó'c: 2.100 
triu a'Ong, Bàc Ti-a My: 700 ti-i çu dOng, Nam Tr My. 1.285 ti-i çu aOng, DOng 
Giang: 1.350 triu dOng) dê thirc hin các di,r an theo Kê hoch khung ban hành 
kern theo Quyêt dnh so 4078/QD-BNN-VPDP ngày 28/10/2019 ciia B Nông 
nghip vâ Phát triên nông thOn. Ni dung chi: tlTi1rc hin theo quy djnh ti Quyêt 
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djnh s 4078/QD-BNN.-VPDP ngày 28/10/2019 cüa B Nông nghip và Phát 
triên nông thôn; hithng dan tai  Thông tu so 08/2019/TT-BTC ngây 30/01/2019 
cüa B Tài chInh và các ni dung lien quan quy djnh tai  Quyêt djnh s 
4129/QD-IJBND ngày 18/12/2019 cUa UBND tinh." 

- Nay diêu chinh: 

"- Phân b cho UBND các huyn: 5.435 triu dng, nhu sau: 

+ Tiên Phi..ró'c: 2.100 triu dng, Bc Trà My: 700 triu dng, d thuc hiên 
các dr an theo Kê hoach khung ban hành kern theo Quyêt djnh s 4078/QD-
BNN-VPDP ngày 28/10/20 19 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn. Ni 
dung chi: thirc hin theo quy dnh tai  Quyêt djnh so 4078/QD-BNN-VPDP ngày 
28/10/2019 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn; huóng din ti Thông 
tu s 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 cüa B Tài chInh và các nôi dung lien 
quan quy djnh ti Quyêt djnh sO 4129/QD-UBND ngày 18/12/2019 cüa UBND 
tinh. 

+ Narn Trà My: 1.285 triu dOng, DOng Giang: 1.350 triu dng, d thuc 
hin Dir an phát triên san xuât lien két theo chui giá trj gãn san xuât vói tiêu thu 
san phârn. Ni dung chi, quy trInh thrc hin theo Thông tu sO 08/2019/TT-BTC 
ngày 30/01/2019 cia B Tài chInh và Quyêt djnh so 4129/QD-UBND ngày 
18/12/2019 cüaUBND tinh". 

Biêu 2. Quyêt dnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k; các ni dung khác ti 
Quyêt djnh sO 1710/QD-LTBND ngày 25/6/2020 cüa UBND tinh khOng thuc 
ph?rn vi diêu chinh ti quyêt djnh nay van con hiu Lçrc thi hành. 

Diêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Tài chInh, Nông 
nghip và Phát triên nông thôn, Kê hoch và Dâu tu, Chánh Van phOng diu 
phôi Chu'ang trInh MTQG xây drng NTM tinh; Giárn doe Kho btc nhà nuc 
tinh; Chü tjch UBND các huyn: Dông Giang, Nam Trà My và thu truOng các 
dan vi có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./— 

Noi nhân: 
- Niur Diêu 3; 
- VPCP; 
- Các B: KH&DT, TC, NN&PTNT; 
- Van phông diu ph6i NTM TW; 
- TT HDND t!nh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBND the huyn Tiên Phisóc, Bàc Trà My; 
- CPVP; 
- Liiu: VT, KTN, TH, KGVX, NC, KTTH. 
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