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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 576 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

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

 Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng            

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 10/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND 

tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện  

Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, 

chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2019-2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” giai đoạn 2016-2020”; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 

665/TTr-VPĐP ngày 28/12/2018; của Sở Tài chính tại Văn bản số 270/STC-

NSHX ngày 21/01/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Trích 10 tỷ đồng từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất (phần 

ngân sách cấp tỉnh hưởng) đã bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây 

dựng nông thôn mới năm 2019 (theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để khen thưởng cho huyện Nghi Xuân đạt 

chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán nguồn kinh phí khen thưởng theo đúng quy định hiện hành. 

2. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban 
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nhân dân huyện Nghi Xuân thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí 

đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây 

dựng cơ bản; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện. 

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

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và  

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

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Phó VP Bùi Khắc Bằng; 

- Lưu: VT, NL1. 

  Gửi: Văn bản giấy. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

 

     Đặng Quốc Khánh 
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