UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3691 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về
phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBNDQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc
tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày
16/8/2016 phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 2020; số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về việc điều chỉnh bổ sung Chương
trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh
về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây
dựng NTM năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Trung ương và ngân
sách tỉnh hỗ trợ xây dựng NTM năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông
thôn mới tỉnh về việc đề xuất điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ đầu tư thuộc
Chương trình MTQG xây dựng NTM tại Công văn số 486/VPĐP-KHTH ngày
03/9/2020, Công văn số 488/VPĐP-KHTH ngày 07/9/2020; kèm theo Công văn
số 4625/SKHĐT-KTNN ngày 10/8/2020; Công văn số 4875/SKHĐT-KTNN
ngày 20/8/2020;Công văn số 5238/SKHĐT-KTNN ngày 07/9/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục và mức vốn hỗ trợ thuộc Chương
trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung sau:
1. Điều chỉnh danh mục dự án khởi công mới năm 2020 từ Sân vận động
xã Long Anh sang xây dựng đường giao thông nông thôn xã Long Anh, thành
phố Thanh Hóa; Chủ đầu tư: UBND xã Long Anh; Mức vốn hỗ trợ: 3.300 triệu
đồng, từ nguồn vốn đầu tư phát triển Trung ương năm 2020.
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2. Điều chỉnh danh mục dự án khởi công mới năm 2020, từ công trình
nước sinh hoạt tập trung bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn sang xây dựng công trình
nước sinh hoạt tập trung bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát; Chủ đầu
tư: UBND xã Nhi Sơn; Mức vốn hỗ trợ: 4.940 triệu đồng, từ nguồn vốn đầu tư
phát triển Trung ương năm 2020.
3. Điều chỉnh danh mục dự án khởi công mới năm 2020, từ nâng cấp
Đập, kênh mương Nà Pệt xã Tam Chung sang xây dựng đường giao thông bản
Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; Chủ đầu tư: UBND xã Tam
Chung; Mức vốn hỗ trợ: 3.200 triệu đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách
Trung ương năm 2020.
4. Dừng thi công công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà Yên
(cũ), thuộc huyện Hà Trung do thực hiện sáp nhập xã; thực hiện quyết toán giá
trị khối lượng các hạng mục đã thi công của công trình trên theo quy định hiện
hành của nhà nước. Điều chuyển số kinh phí tỉnh đã phân bổ cho công trình
Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà Yên (cũ); trong tổng số 3.500 triệu đồng
sau khi trừ đi giá trị quyết toán các hạng mục đã thi công của công trình trên, số
vốn còn lại chuyển sang hỗ trợ công trình Hội trường nhà văn hóa đa năng xã
Hà Dương (cũ), nay là xã Yên Dương; Chủ đầu tư: UBND xã Yên Dương.
5. Dừng thi công công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà Lâm
(cũ), thuộc huyện Hà Trung do thực hiện sáp nhập xã; thực hiện quyết toán giá
trị khối lượng các hạng mục đã thi công của công trình trên theo quy định hiện
hành của nhà nước. Điều chuyển số kinh phí tỉnh đã phân bổ cho công trình
Trung tâm văn hóa – thể thao xã Hà Lâm (cũ); trong tổng số 2.200 triệu đồng
sau khi trừ đi giá trị quyết toán các hạng mục đã thi công của công trình trên, số
vốn còn lại chuyển sang hỗ trợ công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà
Ninh (cũ), nay là xã Yến Sơn; Chủ đầu tư: UBND xã Yến Sơn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện
Mường Lát, phân bổ chi tiết vốn cho các chủ đầu tư sau khi các công trình đã
đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị có
liên quan tổ chức thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn được hỗ trợ đảm bảo
tiến độ và đúng các quy định của pháp luật.
2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hà Trung chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn
vị có liên quan dừng thi công công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà
Yên (cũ) và công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hà Lâm (cũ); thực hiện
quyết toán giá trị khối lượng các hạng mục đã thi công của 2 công trình trên
theo quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan
thực hiện thủ tục điều chuyển nguồn vốn được hỗ trợ theo quy định.
3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng điều phối Chương
trình xây dựng NTM tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các ngành,
đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm
phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện dự án theo
quy định hiện hành của pháp luật.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương
trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài
chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành
phố Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Chủ tịch UBND huyện Hà
Trung và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
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Nguyễn Đức Quyền

