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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 

 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020  

từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại)  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

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 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 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 MTQG năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Theo các Công văn: số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019, số 

2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 79/TTr-SKHĐT ngày 28/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, từ nguồn vốn dự phòng trung 

hạn (còn lại) cho các đơn vị, địa phương, với tổng số tiền: 84.600.000.000 đồng 

(Tám mươi bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng), như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

2. Phân bổ, số tiền: 30.700.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, bảy trăm triệu 

đồng) cho các địa phương để hỗ trợ 40 thôn thuộc 08 xã trong phạm vi triển khai 

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 theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND của 

UBND tỉnh ngày 28/12/2018 (bình quân 767.500.000 đồng/thôn). 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 
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3. Phân bổ, số tiền: 38.900.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, chín trăm triệu 

đồng) cho các địa phương để hỗ trợ HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg 

ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 

27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. 

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm) 

4. Phân bổ 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) cho UBND huyện 

Duy Xuyên để thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình 

đô thị hóa theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa 

trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ tổng vốn ngân sách Trung ương được phân bổ kế hoạch năm 

2020 để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư của công trình, dự án theo quy 

định. 

 - Phân bổ chi tiết nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách địa phương (huyện, 

xã), huy động, lồng ghép ngân sách HTX, đóng góp của nhân dân, tổ chức, 

doanh nghiệp… cho các danh mục dự án cụ thể theo tỷ lệ vốn đối ứng tại các 

Quyết định: số 59/QĐ-UBND ngày 05/01/2017, số 1198/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả 

phân bổ kế hoạch vốn, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các 

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh để theo dõi, giám sát và báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành 

Trung ương theo quy định. 

- Giao UBND cấp xã hoặc HTX có đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư 

thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện, 

giám sát quá trình thi công xây dựng và quản lý sử dụng sau khi công trình hoàn 

thành; đảm bảo theo nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 80% tổng 

mức đầu tư của mỗi hạng mục dự án; ngân sách địa phương, ngân sách HTX, 

các nguồn vốn hợp pháp khác chiếm tối thiểu 20% tổng mức đầu tư mỗi hạng 

mục của dự án; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm tra, xác nhận 

khối lượng hoàn thành dự án, giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa 

chữa, nâng cấp hạ tầng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ các dự án 

theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 
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chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám 

sát, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo 

kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; hướng dẫn các Hợp tác xã hạch toán 

nguồn ngân sách, ghi tăng tài sản vốn ngân sách đối với phần đầu tư hình thành 

tài sản cố định. 

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm 

soát chi theo đúng quy định hiện hành. 

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; Chánh Văn phòng điều 

phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước; 

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; các Hợp tác xã có tên tại Phụ lục đính kèm 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; 

- VPCP; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- Văn phòng điều phối NTM TW; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, TH, KGVX, NC, KTTH. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Lê Trí Thanh  
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