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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Kỳ Thư, ngày 18 tháng 11 năm 2022 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện  

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND huyện về việc 

phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022; 

Xét đề nghị của Tài chính- kế toán xã; Cán bộ phụ trách nông thôn mới xã. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn vốn sự nghiệp với số tiền là 

90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng), cụ thể như sau: 
 

TT Nội dung Số tiền (đồng) 

  TỔNG CỘNG 90.000.000 

I Vốn sự nghiệp NS Trung ương 40.000.000 

1 Hỗ trợ xây dựng đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp  5.000.000 

2 Hỗ trợ cập nhật dữ liệu số nông thôn mới  10.000.000 

3 Làm Pano, biển bảng tuyên truyền nông thôn mới  25.000.000 

II Vốn sự nghiệp khác NSTW 50.000.000 

1 

Nâng cao chất lượng môi trường: Hỗ trợ xây dựng mô hình xử 

lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình áp dụng công nghệ sinh thái 

(thiết bị bằng vật liệu Composite… có sử dụng chế phẩm sinh 

học) thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng điều phối NTM 

tỉnh 

50.000.000 

Điều 2. Giao cho Ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã, 

Chủ đầu tư các dự án, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, phát huy hiệu quả và 

đảm bảo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng UBND xã, Tài chính- Kế toán, địa chính, văn hóa, các ban ngành,Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- KBNN Kỳ Anh 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
            Phan Văn Thiền 



 


		phanvanthien.kythu@hatinh.gov.vn
	2022-12-01T06:21:05+0700


		ubkythu.ka@hatinh.gov.vn
	2022-12-01T07:12:30+0700




