
UỶ BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

Số:      /UBND-TCKH 
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân nguồn vốn Trung ương và ngân 

sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Xương,  ngày        tháng        năm 2020 

 

   Kính gửi:     

- Văn phòng điều phối CTMTQG NTM huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển trung ương và vốn ngân sách tỉnh 

hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Thực hiện thông báo số 3427/STC-QLNSHX ngày 08/7/2020 của Sở Tài 

chính Thanh Hóa về việc thông báo bổ sung mục tiêu ngân sách năm 2020.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn 

số 9836/UBND-THKH ngày 3/7/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo 

giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu Văn 

phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM huyện 

Quảng Xương chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được giao, khẩn 

trương triển khai thực hiện, giải ngân hết các chương trình mục tiêu trước ngày 

31/8/2020. 

2. UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn 

đầu tư công đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới trên địa bàn xã. 

( Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 



3.  Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp, định kỳ báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trong năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                     KT.CHỦ TỊCH 

- Th.tr H.ủy-HĐND-UBND huyện;                  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Như trên; 

- P.TCKH;                                                            

- Lưu:VT.         

 

                                    Nguyễn Đình Dự 
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