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NGHỊ QUYẾT
Về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12
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;
Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm
2019; Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN
năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng vốn đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như sau:
Tổng vốn đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh là 543 tỷ đồng (có Phụ lục tổng hợp đính
kèm); trong đó:
1. Vốn ngân sách tỉnh là 260 tỷ đồng, bao gồm:
a) Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức được quy
định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg là 250 tỷ đồng;
b) Vốn XSKT của tỉnh là 10 tỷ đồng.
2. Vốn ngân sách Trung ương là 283 tỷ đồng.
Điều 2. Phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh
1. Hoàn trả khoản đã ứng trước kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 để
thực hiện kế hoạch năm 2018 là 50 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục số 1).
2. Hỗ trợ mục tiêu huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn huyện nông thôn mới là 20 tỷ đồng.
3. Hỗ trợ mục tiêu huyện Sơn Tịnh để đầu tư Cầu qua kênh chính Bắc xã
Tịnh Đông là 5 tỷ đồng.
4. Bố trí thực hiện công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn là
15 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục số 2).
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5. Bố trí thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới là 170 tỷ đồng; trong đó:
a) Bố trí hỗ trợ xi măng là 30 tỷ đồng;
b) Bố trí đủ vốn các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 còn thiếu vốn là
138,646 tỷ đồng;
c) Vốn còn lại phân bổ các dự án khởi công mới năm 2019 là 1,354 tỷ đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục số 3 đính kèm)
Điều 3. Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương
Giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án như Phụ lục số 3 đính kèm.
Riêng đối với phần kế hoạch vốn bố trí thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chỉ đạo là 42,7 tỷ đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh
thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ chi tiết.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm
bảo đúng quy định và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong quá trình thực
hiện Nghị quyết, nếu có trường hợp thật cần thiết phát sinh cần xử lý thì Ủy ban
nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để
triển khai thực hiện và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Định
kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 12
thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm
2018./.
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