
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Quảng Trị,  ngày        tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh kinh phí và phân bổ vốn kết dƣ từ nguồn Trung ƣơng hổ trợ 

khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên 
tai đầu tháng 9 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kinh phí từ nguồn hỗ trợ ngân sách trung ương để các đơn vị, địa 
phương tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số      /TTr-SNN 

ngày       /9/2020. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí và phân bổ vốn kết dư từ nguồn Trung ương 

hổ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 tại Quyết định số 37/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh với nội dung như Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chịu trách nhiệm quản lý, sử 

dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục 

đầu tư theo quy định, thi công hoàn thành công trình và giải ngân đúng tiến độ. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:               
- Như Điều 3; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);  
- Bộ Tài chính (b/c); 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các phó CT UBND tỉnh;              
- Lưu: VT, NN. 
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Hồ Xuân Hòe 

Dự thảo 



Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ VÀ PHÂN BỔ VỐN KẾT DƢ TỪ NGUỒN TRUNG ƢƠNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

THIÊN TAI NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /9/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

 TT Danh mục 

Kinh phí (Triệu đồng) 

Chủ đầu tƣ 

Đã phê duyệt tại 

Quyết định số 

37/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2020 

Điều chỉnh, 

bổ sung 

I Danh mục điều chỉnh kinh phí    

- 

Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch Hãn 

đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và 

thành phố Đông Hà 
15.200 14.900 

Ban QLDA Đầu tư xây 

dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT 

II Danh mục phân bổ vốn kết dƣ    

- 
Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu Cựu 

Hà, xã Triệu Trung 0.00 300 
UBND huyện Triệu 

Phong 

 Tổng cộng 15.200 15.200  
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