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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện
Chương trình 135 năm 2020 (đợt 2)
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 2512/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của
HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn
đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của
HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20182020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
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 ngân sách
nhà nước năm 2020;
Theo Công văn số 1341/UBDT-VP135 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Dân
tộc và đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 527/BDT-CSDT ngày
04/8/2020, Sở Tài chính tại Tờ trình số 365/TTr-STC ngày 13/10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương giao
năm 2020 để thực hiện Chương trình 135 năm 2020 (đợt 2), số tiền:
2.232.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng) cho các địa
phương, cụ thể:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:
1. UBND các huyện có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng
kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.
2. Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc
các địa phương triển khai thực hiện Chương trình 135 đảm bảo tiến độ, kế hoạch
yêu cầu.
3. 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: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;
Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện có tên tại Phụ lục
và thủ trưởng các đơn vị có 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;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐTBXH (b/c);
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTN,KGVX,KTTH.
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