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Số: 2559 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về
việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán chi ngân sách
nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh về
việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020;
Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 56/TTr-VPĐPNTM ngày 11/8/2020 và Sở Tài
chính tại Tờ trình số 320/TTr-STC ngày 08/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ trong dự
toán ngân sách tỉnh năm 2020, số tiền: 525.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm
triệu đồng), cho các đơn vị để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), như sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn):
84.000.000 đồng, để chi thù lao cho Hội đồng và Tổ giúp việc thực hiện đánh giá
sản phẩm OCOP năm 2020.
2. Sở Công Thương: 311.000.000 đồng, để tổ chức Hội chợ sản phẩm
OCOP và các hoạt động xúc tiến thương mại khác năm 2020.
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3. Sở Thông tin và Truyền thông: 130.000.000 đồng, để thực hiện tập huấn,
truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP (Tập huấn đội ngũ
tuyên truyền chương trình và chi truyền thông, thông tin tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam).
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin
và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và
thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát
chi theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chánh
Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; Giám đốc Kho
bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Văn phòng điều phối NTM TW;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KGVX, NC, KTTH.
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