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/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách
Nhà nước năm 2020; Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 về cắt
giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt
thu;
Theo Công văn số 404/HĐND-VP ngày 10/12/2020 của Thường trực
HĐND tỉnh, ý kiến thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại
cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 14/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Tờ trình số 236/TTr-SKHĐT ngày 17/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các đơn vị, số tiền:
1.054.304.602.000 đồng (Một ngàn không trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ
bốn triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn đồng), từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế
hoạch vốn năm 2019 đã cắt giảm tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày
06/7/2020 của UBND tỉnh, để thanh toán khối lượng thực hiện và triển khai thực
hiện các dự án khởi công mới đã đảm bảo thủ tục đầu tư, như sau:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Các cơ quan, đơn vị có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng
kế hoạch vốn được giao đúng mục đích, hiệu quả; triển khai thực hiện dự án
theo đúng quy định; giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn và thực hiện
thanh, quyết toán theo quy định;
Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát
chi theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát
các chủ đầu tư thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao đảm bảo
đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư các dự án có tên
Phụ lục và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTN,KTTH,KGVX,TH.
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