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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi bổ sung mốt số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; 

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt 

khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-

2015 và định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 346/STC-NSHX ngày   

24/01/2022, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

56/SNN-PTNT ngày 12/01/2022 về việc đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao Sở Tài chính trích ngân sách nhà nước số tiền 730 triệu đồng 

(Bảy trăm ba mươi triệu đồng) hỗ trợ huyện Lộc Hà thực hiện Chương trình 

mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn 

định đời sống dân cư, trong đó: 

- Hỗ trợ xã Hồng Lộc, số tiền: 370 triệu đồng để thực hiện nâng cấp tuyến 

đường giao thông nông thôn tại vùng Le Ve - Cửa Trẹm, thôn Đông Thịnh; 

- Hỗ trợ xã Ích Hậu, số tiền: 360 triệu đồng để thực hiện nâng cấp tuyến 

đường giao thông nông thôn tại vùng Xạ Lậm, thôn Phù Ích. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Các địa phương, đơn vị được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử 

dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và thanh, quyết toán nguồn kinh 

phí hỗ trợ theo quy định hiện hành. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm 
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vụ chuyên môn thực hiện hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện chương 

trình đúng mục tiêu, hiệu quả.  

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc  Nhà 

nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ 

trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 
- Lưu VT, NL, NL1.   
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CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Võ Trọng Hải  
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