ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4988 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 12 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
nhà nước năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân Huyện về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ
dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2020 trên địa bàn Huyện.
Xét Tờ trình số 1173/TTr-PTCKH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
(từ nguồn chi khác ngân sách), với tổng kế hoạch vốn: 307.298.000 đồng (Bằng
chữ: Ba trăm lẻ bảy triệu, hai trăm chín mươi tám ngàn đồng), bố trí 01 công
trình. Cụ thể: (đính kèm biểu chi tiết).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là chủ đầu tư có trách nhiệm lập đầy đủ
trình tự thủ tục đầu tư và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch UBND thị trấn Thương Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.
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