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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 07 năm 2021

/UBND-KT

V/v phân khai kế hoạch vốn hỗ
trợ xây dựng nông thôn mới năm
2021 (đợt 02)

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- UBND huyện, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1498/STC-TCĐT ngày
21/6/2021 về việc phân khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm
2021 (đợt 02) (văn bản đính kèm), Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến
như sau:
1. Thống nhất chủ trương, đồng ý hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các
huyện, thành phố để xây dựng nông thôn mới năm 2021 (đầu tư cải tạo môi
trường, cảnh quan thuộc tiêu chí về môi trường và vệ sinh thực phẩm trong xây
dựng nông thôn mới), với tổng số tiền 19,724 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự
nghiệp kinh tế ngân sách cấp Tỉnh năm 2021 chưa phân bổ theo nội dung đề
nghị của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên (Chi tiết tại văn bản số 1498/STCTCĐT ngày 21/6/2021 của Sở Tài chính).
2. Giao Sở Tài chính chi hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương. Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và theo dõi các địa phương thực hiện.
Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí
đúng mục đích, hiệu quả; đồng thời, khẩn trương thanh toán, quyết toán kinh phí
trong năm tài chính theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- KBNN Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT/HSĩ (15 bản).
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