
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 516 /QĐ-UBND  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng  3  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT  ngày 31 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách 

trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ văn bản số 41/HĐND-THKT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Thường 

trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân khai chi tiết kế hoạch năm 2019 các 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

237/SKHĐT-KTN ngày 24 tháng 01 năm 2019 về việc đề nghị giao kế hoạch 

năm 2019 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2019 cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã theo các biểu chi tiết đính 

kèm. 

Điều 2. 

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Căn cứ vào hạn mức vốn được ghi, các hạng mục, dự án được phê duyệt để 

thông báo cụ thể cho các chủ đầu tư, các ngành, địa phương; phối hợp với Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tổng thể các 

địa phương, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

các địa phương trong việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề 

nông thôn cho các hộ gia đình, các hợp tác xã nông nghiệp theo đúng các văn 
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bản hướng dẫn, quy định của trung ương và địa phương đối với chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị 

liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc thực hiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 

cho các hộ gia đình theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định của trung ương 

và địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có 

trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý điều hành các 

Chương trình, dự án bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và báo 

cáo tình hình thực hiện Chương trình, dự án theo định kỳ đến các cơ quan quản 

lý chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. 

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

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

Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương 

binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Chánh Văn 

phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới 

tỉnh, Giảm nghèo tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và CV: ĐTXD; 

  - Lưu: VT, XDKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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