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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu kinh phí xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà 

hiệu bộ 02 tầng 08 phòng, cải tạo nhà lớp học 04 phòng, nhà bếp ăn và các 

công trình phụ trợ Trường Mầm non Trung Tiến, huyện Quan Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 18/4/2019 về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh 

Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6039/STC-QLNS.TTK 

ngày 16/11/2020 và UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 139/TTr-UBND 

ngày 21/10/2020, Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 06/11/2020 về việc hỗ trợ 

kinh phí đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình Trường Mầm non Trung Tiến, 

huyện Quan Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu kinh phí xây dựng nhà lớp học kết 

hợp nhà hiệu bộ 02 tầng 08 phòng, cải tạo nhà lớp học 04 phòng, nhà bếp ăn và 

các công trình phụ trợ Trường Mầm non Trung Tiến, huyện Quan Sơn, với 

những nội dung sau: 

1. Mục tiêu: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 02 tầng 08 phòng, 

cải tạo nhà lớp học 04 phòng, nhà bếp ăn và các công trình phụ trợ Trường Mầm 

non Trung Tiến, huyện Quan Sơn. 
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2. Địa điểm xây dựng: xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư: 9.900 triệu đồng. 

4. Kinh phí hỗ trợ: ngân sách tỉnh hỗ trợ 7.900 triệu đồng; phần còn lại 

(chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng) do ngân sách huyện đảm bảo. 

5. Nguồn kinh phí: từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa bổ sung có mục tiêu kinh phí 

cho UBND huyện Quan Sơn để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng 

các quy định hiện hành của pháp luật. 

2. UBND huyện Quan Sơn có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực 

hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 

đúng mục đích, bố trí ngân sách địa phương để xây dựng hoàn thành công trình, 

không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh quyết toán theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

3. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào 

tạo; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có 

liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng 

dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của huyện Quan Sơn, đảm bảo theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh 

Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH, VX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
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