UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 469

/QÐ-UBND.HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 19

tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2021
thực hiện công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước
năm 2021, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét Công văn số 519/SLĐTBXH-TCKT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch kinh phí
công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2021, chi cho công tác mộ
và nghĩa trang liệt sĩ, với kinh phí là 2.000 triệu đồng, phân bổ cho các công trình
sau đây:
Đơn vị: triệu đồng.
TT

Danh mục công trình

Địa điểm
xây dựng

1

Nâng cấp, cải tạo sân đan xung quanh tượng
đài phía trước, Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh.

TP. Cao Lãnh

850

2

Cải tạo, xây mới hàng rào Nghĩa trang liệt sĩ
Tỉnh, giai đoạn 1.

TP. Cao Lãnh

1.000

3

Thanh toán chi phí quy tập mộ liệt sĩ, thanh
toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
công trình năm 2020 và vốn dự phòng phát
sinh các hạng mục nêu trên.
Tổng cộng:

Kế hoạch
năm 2021

150

2.000

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là chủ đầu tư các công
trình nêu trên, chịu trách nhiệm:

1

- Tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu vốn được phân bổ và lập đầy đủ hồ sơ, thủ
tục đầu tư, thanh toán, quyết toán vốn công trình hoàn thành theo đúng quy định
của Nhà nước.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Quyết định số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài
chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

Đoàn Tấn Bửu
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