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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn các huyện:  

Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan, Đình Lập 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

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

nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ các Quyết định: số 2111/QĐ-UBND, số 2112/QĐ-UBND, số 

2106/QĐ-UBND, số 2117a/QĐ-UBND, số 2103/QĐ-UBND, số 2108/QĐ-

UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án 

nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020 thực hiện các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn 

Quan, Đình Lập;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       

71/TTr-SKHĐT ngày 30/6/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các 

huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập như sau: 

 1. Điều chỉnh vốn, bổ sung danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi 

công mới năm 2020 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, 

Đình Lập (chi tiết theo các phụ lục 1, 2, 3, 4 đính kèm). 

2. Điều chỉnh danh mục dự án  hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 
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kế thuộc Chương trình 30a trên địa bàn huyện Văn Quan tại Quyết định số 

539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn 

sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm). 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo các Quyết định: số 2111/QĐ-UBND, số 2112/QĐ-UBND, số 2106/QĐ-

UBND, số 2117a/QĐ-UBND, số 2103/QĐ-UBND, số 2108/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

Điều 3. UBND các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập khẩn 

trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, giải ngân, thanh toán các dự án 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn 

mới tỉnh, Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND 

các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KT-NS, HĐND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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