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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, 

chỉ dẫn và hạ tầng kỹ thuật bến thủy nội địa Cửa Đặt 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

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; Luật Xây dựng ngày 

18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 

24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ 

Giao thông Vận tải về quản lý cảng, bến thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5362/STC-QLNS.TTK ngày 

14/10/2020 (kèm theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

3799/SKHĐT-CNDV ngày 03/7/2020; của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 

2673/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2020; của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Công 

văn số 80/BATGT-VP ngày 29/6/2020); của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công 

văn số 2072/SNN&PTNT-KHTC ngày 02/6/2020; của Ban Quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Xuân Liên tại Tờ trình số 09/TTr-BTXL ngày 08/4/2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn 

và hạ tầng kỹ thuật bến thủy nội địa Cửa Đặt, với những nội dung sau: 

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 486 triệu đồng. 

3. Mục tiêu hỗ trợ: lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn và hạ tầng kỹ 

thuật bến thủy nội địa Cửa Đặt. 

4. Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí xử lý các nhiệm vụ đột xuất, các 

điểm đen về an toàn giao thông trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. 

5. Thời gian thực hiện: năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa căn 

cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ để bổ sung có mục tiêu kinh phí cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Xuân Liên triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên có trách nhiệm phối 

hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định của pháp luật, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; quản lý 

và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao 

thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; 

đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận 

lợi để Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên triển khai thực hiện dự 

án theo đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Trưởng 

các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
                (42407.2020) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đức Quyền 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-20T16:39:35+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Đức Quyền<quyennd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-20T20:16:27-0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-20T20:16:38-0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-21T08:57:26+0700




