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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng 

làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước trên các tuyến đường  

giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ban hành ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc điều chỉnh Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh 

mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2020 

trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND 

tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 768/HDLN/TC-KBNN-KHĐT-GTVT-

NNPTNT ngày 24/4/2013 của Liên Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước về 

việc tổ chức thực hiện Cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, 

kênh mương nội đồng; 

Căn cứ Công văn số 793/STC-NSHX ngày 12/3/2020 của Sở Tài chính Hà 

Tĩnh về việc triển khai kế hoạch cung ứng xi măng năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 04/5/2020, Quyết định số 

3555/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc điều 

chỉnh Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên các tuyến đường 

giao thông và kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2020 trên địa bàn 

huyện; 

Căn cứ số liệu thẩm định của Liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp& PTNT và 

Sở Giao thông vận tải ngày 05/01/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế-Hạ 

tầng, Nông nghiệp&PTNT huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ 

xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước trên các tuyến đường 

giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2020. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 



Điều 2. Giao UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1: 

- Hoàn thành thủ tục ghi thu, ghi chi số kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường 

giao thông nông thôn, rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông và kênh 

mương nội đồng năm 2020 theo hướng dẫn Liên ngành số 768/HDLN/TC-

KBNN-KHĐT-GTVT-NNPTNT ngày 24/4/2013 của Liên Sở Tài chính, Giao 

thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

Kho bạc Nhà nước.  

- Đối với số lượng xi măng các xã, thị trấn nhận quá định mức quy định yêu 

cầu ngân sách các xã, thị trấn đó phải tự chịu trách nhiệm về số lượng xi măng 

nhận thừa (số lượng xi măng thừa quyết toán 100% nguồn ngân sách xã, thị trấn). 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế 

hoạch, Kinh tế-Hạ tầng, Nông nghiệp&PTNT; Văn phòng điều phối Nông thôn 

mới, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như điều 3;                                                            
- TT HĐND huyện (Để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

  Lưu VT, TCKH. 
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