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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số: 3457/QĐ-UBND        Nghi Xuân, ngày 10 tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách phân loại  

rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính sách  

về bảo vệ môi trường năm 2021 
(Theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

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

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện 

về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện về việc thông qua Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu 

cơ tại nguồn và chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2023 (gọi tắt là 

Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của HĐND huyện);  

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND 

huyện về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 137/QĐ-HĐND ngày 

25/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phân loại rác sịnh hoạt, 

xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-

2023; 

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

499/TNMT ngày 07/9/2021; phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 

411/TCKH ngày 09/9/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách phân loại rác 

sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính sách về bảo vệ môi trường năm 

2021 theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện, với tổng kinh phí: 8.068.615.000 đồng. 

Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm mười lăm 

ngàn đồng chẵn. 
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Trong đó: Ngân sách cấp huyện 100%: 8.068.615.000 đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao các phòng, ban, địa phương liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung sau đây: 

1. Các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - 

Kế hoạch chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực 

hiện chính sách phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính 

sách về bảo vệ môi trường trên địa bàn năm 2021 theo Nghị quyết số 137/NQ-

HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo kịp thời, có 

hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng các 

mô hình tại địa phương. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối ngân sách cấp huyện, tham mưu 

UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ chính sách sau khi được nghiệm thu, thẩm 

định, phê duyệt hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện.  

3. UBND các xã, thị trấn được phê duyệt kế hoạch hỗ trợ tại Quyết định 

này tổ chức thực hiện chính sách theo đúng quy định tại Nghị quyết số 

137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện và quy định 

của pháp luật có liên quan; đồng thời hướng dẫn các mô hình thực hiện chính 

sách đảm bảo hồ sơ, khối lượng, chất lượng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này 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, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và khối đoàn thể huyện; 
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Lưu: VT, TCKH; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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