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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh phương án phân bổ vốn, điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện  

công trình cơ sở hạ tầng xã An toàn khu; phân bổ vốn thực hiện Dự án 3 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
 

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

đổi, bổ sung một 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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia;  

 Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện: số 703/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương, 

phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và dự kiến danh 

mục đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022; số 316/NQ-HĐND về 

việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022;  

 Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: số 3368/QĐ-UBND ngày 

23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; số 1757/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc 

phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các xã An toàn khu 

năm 2022; số 2427/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn 

ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện 

Tràng Định năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số            

121/TTr-TCKH ngày 28/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước, điều 

chỉnh chủ đầu tư dự án và phân bổ chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

trên địa bàn huyện như sau: 
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1. Điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cơ sở hạ 

tầng các xã An toàn khu năm 2022, số tiền 220 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 

28/7/2022 của UBND huyện Tràng Định về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ 

có mục tiêu hạ tầng cơ sở các xã An toàn khu năm 2022, số tiền 220 triệu đồng.  

 (Chi tiết theo biểu 01 kèm theo) 

2. Thay đổi chủ đầu tư thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng các xã An toàn 

khu năm 2022 tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND 

huyện Tràng Định về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ 

sở các xã An toàn khu năm 2022, cụ thể: 

- Đường nội đồng thôn Pác Bó: Giao UBND xã Chí Minh làm chủ đầu tư. 

- Đường GTNT thôn Lũng Slàng: Giao UBND xã Tri Phương làm chủ 

đầu tư.  

- Xây mới cổng trào xã tại Thâm Luông: Giao UBND xã Hùng Sơn làm 

chủ đầu tư. 

Các dự án khác không đề cập đến giữ nguyên chủ đầu tư theo Quyết định 

số 1757/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện. 

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo) 

3. Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện 

Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022, số tiền 869 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Tại Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 

31/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung 

ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tràng Định năm 

2022, số tiền 869 triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án và thực hiện 

thanh toán đúng mục đích, quyết toán theo quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì theo dõi, 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

chính Kế hoạch; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

-UBND các xã: Quốc Việt; Tri Phương; Quốc 

Khánh; Đề Thám; Hùng Sơn; Chí Minh; Đội Cấn; 

Kháng Chiến; Hùng Việt; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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