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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới hỗ trợ trồng cây xanh tại các xã trên địa bàn thành phố 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung mốt 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 Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc thu hồi và phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2020; 

Theo đề nghị của các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân bổ 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng) từ nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ trồng cây xanh tại các xã 

trên địa bàn thành phố để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, tạo 

điểm nhấn ở khu vực trung tâm của tỉnh trong triển khai kế hoạch xây dựng tỉnh 

đạt chuẩn nông thôn mới (tại mục 8 phần I Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 

4143/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi và phân bổ 

vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020), như 

sau: 

TT Chủ đầu tư Tên công trình 

Kinh phí 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

    Tổng số: 10.000 

1 

UBND xã 

Thạch 

Trung 

Trồng cây xanh xã Thạch Trung, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Lê Thiệu Huy 
1.000 

2 
Trồng cây xanh xã Thạch Trung, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Huy Lung 
1.000 

3 
Trồng cây xanh xã Thạch Trung, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Quang Lĩnh 
1.000 

4 
UBND xã 

Thạch Hạ 

Trồng cây xanh xã Thạch Hạ, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Trung Hạ 
1.000 



2 
 

TT Chủ đầu tư Tên công trình 

Kinh phí 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

5 
Trồng cây xanh xã Thạch Hạ, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Ngô Quyền 
1.000 

6 
UBND xã 

Đồng Môn 

Trồng cây xanh xã Đồng Môn, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến từ UBND xã đến đường 

Ngô Quyền 

1.000 

7 
Trồng cây xanh xã Đồng Môn, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến đường Ngô Quyền 
1.000 

8 

UBND xã 

Thạch Bình 

Trồng cây xanh xã Thạch Bình, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến từ UBND xã, trường tiểu 

học đến thôn Đông Nam 

1.000 

9 

Trồng cây xanh xã Thạch Bình, năm 2021; 

Hạng mục: Tuyến từ trường Mầm non đến 

nhà văn hóa thôn Bình Lý 

1.000 

10 

UBND xã 

Thạch 

Hưng 

Trồng cây xanh xã Thạch Hưng năm 2021 1.000 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND các xã có tên tại Điều 1 (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm 

quản lý, sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, đúng chế độ quy định; tổ chức lựa chọn 

nhà thầu thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành. 

2. Giao các phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính-Kế hoạch theo chức 

năng và nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính-

Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND các xã và các cơ quan liên 

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

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Thành ủy ; TT HĐND TP; 

- Q. Chủ tịch, PCT UBND thành phố ; 

- Lưu: VT, TCKH4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Quang Đức 
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