
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án 

phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 02 năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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 Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Sở Giao 

thông vận tải và các huyện kinh phí hỗ trợ thanh toán khối lượng thực hiện Đề án 

phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2165/TTr-

SGTVT ngày 27/8/2020.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nội dung phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án 

phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 02 năm 2020 đã được 

UBND tỉnh giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Sở Giao 

thông vận tải tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 với tổng số tiền 

là 19.496 triệu đồng, chi tiết tại biểu kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều  

chỉnh, bổ sung danh mục phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án giao thông nông thôn 

đợt 2 năm 2020 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và tổng kinh phí được giao.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện và các chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng ĐP Chương trình XD NTM tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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