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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương  

bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới năm 2020 
 

 

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 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

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

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

nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương 

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

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-VPĐPNTM ngày 20/4/2020 và Sở Tài 

chính tại Tờ trình số 160/TTr-STC ngày 11/5/2020. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ 

sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020 tại gạch (-) đầu dòng thứ nhất, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 340/QĐ-

UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh, như sau: 

- Đã ban hành: 

Phân bổ cho cấp huyện để hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn: 

60.900.000.000 đồng. Mức bình quân 300 triệu đồng/xã, UBND cấp huyện căn 

cứ nhu cầu, quy mô, nội dung của từng dự án để quyết định mức phân bổ chi tiết. 

- Nay, điều chỉnh thành: 

Phân bổ cho cấp huyện để hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn; Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm: 60.900.000.000 đồng. Mức bình quân 300 triệu 

đồng/xã, UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu, quy mô, nội dung của từng dự án để 



2 
 

 
 

quyết định mức phân bổ chi tiết cho từng nội dung chi, trong đó, ưu tiên thực 

hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại 

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh không thuộc 

phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và 

Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 

MTQG xây dựng NTM tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công 

an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, Chánh Văn phòng: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

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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