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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 683/QĐ-UBND                                    Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 

 hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Tiếp theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn 

ngân sách Trung ương) năm 2020 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-KHĐT 

ngày 10/3/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết vốn ngân sách Trung ương năm 2020 hỗ trợ đồng bào 

dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 phân bổ: 4.458 triệu đồng; bao gồm: 

- Dự án ĐCĐC tập trung thôn Ka Đô 2 (nay là thông Ka Đô mới 2), xã Ka Đô, 

huyện Đơn Dương: 2.200 triệu đồng. 

- Dự án ĐCĐC xen ghép thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm: 2.258 

triệu đồng. 

(Chi tiết mức vốn phân bổ cho từng công trình, dự án: theo Phụ lục đính kèm) 

2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Căn cứ kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, hướng dẫn, đôn đốc các 

ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, thanh toán giải 

ngân nguồn vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định của Luật đầu tư công và các 

Nghị định hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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b) Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ hàng tháng, quý và 

cả năm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2020 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định 

tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, 

Chủ tịch UBND các huyện: Đơn Dương, Bảo Lâm; Chủ đầu tư các dự án nêu tại 

Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Việt 
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