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Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ðT-UBTƯMT TQVN-TC
ngày 04/12/2006 của liên Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số
80/2005/Qð-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
chế giám sát ñầu tư của cộng ñồng;
Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy
ñịnh về quản lý vốn ñầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết ñịnh số 957/Qð-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về
việc công bố ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng công trình;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số
1550/TTr-NNPTNT ngày 04/7/2014 về việc ban hành Quy ñịnh về tổ chức thực hiện
Quyết ñịnh số 498/Qð-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ
chế ñầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Ngãi giai ñoạn 2010-2020,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cơ chế thực hiện ñầu
tư công trình qui mô nhỏ, kỹ thuật ñơn giản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2010-2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và ðầu
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và
Thủ trưởng các sở ngành, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
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