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Quảng Nam, ngày   25  tháng  6  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

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 (đợt 2)   
 

 

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 MTQG 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 38/TTr-VPĐPNTM ngày 04/5/2020 và Sở Tài 

chính tại Tờ trình số 179/TTr-STC ngày 26/5/2020. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn lại trong dự toán 

ngân sách tỉnh năm 2020, số tiền: 11.585.000.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm 

tám mươi lăm triệu đồng), như sau: 

1. Hỗ trợ Chương trình OCOP (Mã số Chương trình MTQG 0390/0395): 

5.850.000.000 đồng, gồm: 

- Phân bổ cho UBND các huyện: 5.435 triệu đồng (Tiên Phước: 2.100 triệu 

đồng, Bắc Trà My: 700 triệu đồng, Nam Trà My: 1.285 triệu đồng, Đông Giang: 

1.350 triệu đồng) để thực hiện các dự án theo Kế hoạch khung ban hành kèm theo 

Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Nội dung chi: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; hướng dẫn tại Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài 

chính và các nội dung liên quan quy định tại Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh. 
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- Phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 415 triệu đồng để 

thực hiện Chương trình OCOP 

2. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở 

(Mã số Chương trình MTQG 0390/0401): 4.800.000.000 đồng. 

Phân bổ cho UBND các huyện 4.800 triệu đồng; mức phân bổ 400 triệu 

đồng/xã để thực hiện mua sắm, lắp đặt trang thiết bị để thiết lập mới, nâng cấp 

Đài Truyền thanh xã, thôn chưa có hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, nhằm thực 

hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, như sau: 

- Phân bổ cho huyện Duy Xuyên: 400 triệu đồng để hỗ trợ xã Duy Phước. 

- Phân bổ cho huyện Bắc Trà My: 800 triệu đồng để hỗ trợ xã Trà Sơn và 

xã Trà Giác. 

- Phân bổ cho huyện Đông Giang: 800 triệu đồng để hỗ trợ xã Jơ Ngây và 

xã Mà Cooih. 

- Phân bổ cho huyện Tây Giang: 800 triệu đồng để hỗ trợ xã Ch'ơm và xã 

AXan. 

- Phân bổ cho huyện Nam Trà My: 800 triệu đồng để hỗ trợ xã Trà Don và 

xã Trà Vinh. 

- Phân bổ cho huyện Phước Sơn: 400 triệu đồng để hỗ trợ xã Phước Lộc. 

- Phân bổ cho huyện Nam Giang: 800 triệu đồng để hỗ trợ xã Đắc Pring và 

xã Tà Bhing. 

3. Nâng cao năng lực và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; truyền thông, 

thông tin tuyên truyền nông thôn mới (Mã số Chương trình MTQG 0390/0405): 

190.000.000 đồng. 

Phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông: 190 triệu đồng để thực hiện tập 

huấn, truyền thông, thông tin tuyên truyền về nông thôn mới (Video tuyên truyền; 

hướng dẫn, chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên sóng truyền thanh cấp huyện và 

đào tạo về công nghệ thông tin phục vụ tiêu chí số 8). 

4. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh sử dụng 

kinh phí phân bổ tại Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh 

(dự toán kinh phí thực hiện nội dung: Nâng cao năng lực và công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá; truyền thông, thông tin tuyên truyền nông thôn mới còn lại 

sau khi Sở Tài chính thẩm định phân bổ tại Công văn số 1132/STC-HCSN ngày 

22/4/2020, số tiền 19,5 triệu đồng) để phối hợp với Tạp chí Xây dựng Đảng xây 

dựng cuốn sách: Điểm sáng nông thôn mới, theo đề nghị của Tạp chí Xây dựng 

Đảng tại Công văn số 08-CV/TC ngày 20/02/2020 về việc xuất bản cuốn sách 

“Điểm sáng nông thôn mới” và chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 

2305/UBND-KTN ngày 24/4/2020 về việc phối hợp với Tạp chí xây dựng Đảng 

xuất bản cuốn sách “Điểm sáng xây dựng nông thôn mới”. 
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5. Dự nguồn (chưa phân bổ) để thực hiện nội dung xúc tiến thương mại sản 

phẩm OCOP (tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP và các hoạt động xúc tiến thương 

mại khác) và các nội dung phát sinh khác: 745.000.000 đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT sử dụng kinh phí phân bổ (415 triệu đồng) tại 

Điều 1 và kinh phí phân bổ tại Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của 

UBND tỉnh (dự toán kinh phí còn lại sau khi Sở Tài chính thẩm định phân bổ tại 

Công văn số 1132/STC-HCSN ngày 22/4/2020, số tiền 158 triệu đồng) để thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025, xây dựng bộ nhận 

dạng thương hiệu cho 18 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao năm 2018-2019 

và video clip 15 phút quảng bá Chương trình OCOP Quảng Nam để chiếu tại các 

hội chợ, hội nghị. Nội dung chi, mức chi: thực hiện theo hướng dẫn tại  Thông tư 

số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính (Điều 20b). 

2. UBND các huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích và thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

3. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Văn phòng 

Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội 

dung liên quan. 

4. 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: Tài chính, Nông 

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

Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; Giám đốc 

Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, 

Nam Trà My, Duy Xuyên, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Giang và 

thủ trưởng các đơn vị có 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; 

- UBND các xã có tên tại Điều 1 (UBND cấp 

huyện sao gửi); 

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

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Lê Trí Thanh  
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