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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện khu tái định cư bản Sa Ná, 

xã Na Mèo, huyện Quan Sơn 

 

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 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 các Thông tư của Bộ Tài chính: số 342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 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; số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư bản Sa 

Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; Công văn số 3211/UBND-THKH ngày 

17/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây 

dựng khu tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6174/STC-QLNS.TTK ngày 

20/11/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện khu tái định cư bản Sa Ná, xã 

Na Mèo, huyện Quan Sơn, với những nội dung sau: 



1. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn. 

2. Tổng mức đầu tư dự án: 43.500 triệu đồng. 

3. Số vốn ngân sách Trung ương và dự phòng ngân sách tỉnh hỗ trợ theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3211/UBND-THKH ngày 

17/3/2020: 26.400 triệu đồng. 

4. Số vốn đã được hỗ trợ tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 

15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh: 18.880 triệu đồng. 

5. Số vốn hỗ trợ đợt này: 7.520 triệu đồng. 

6. Mục tiêu hỗ trợ: hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định. 

7. Nguồn kinh phí: từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 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 UBND huyện Quan Sơn triển 

khai thực hiện dự án theo quy định. 

2. UBND huyện Quan Sơn có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh 

phí đúng mục đích, hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản 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, 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 UBND huyện Quan Sơn 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; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ 

tịch UBND huyện Quan Sơn và 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, THKH. 
               (48222.2020) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đức Quyền 
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