ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5963/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách
Nhà nước năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 Quyết định số 1858/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 12 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán ngân sách nhà nước
cho huyện, thị xã, thành phố năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân Huyện về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021, nguồn vốn ngân sách Huyện;
Xét Tờ trình số 1389/TTr-PTCKH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước
năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ, với tổng kế hoạch vốn 74.606 triệu đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu đồng), trong đó:
- Ngân sách tập trung: 27.606 triệu đồng;
- Tiền sử dụng đất

: 25.000 triệu đồng;

- Tăng thu TSDĐ

: 22.000 triệu đồng.
(Đính kèm biểu chi tiết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ đầu tư các công trình được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc
ngân sách Nhà nước năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ chịu trách nhiệm:
- Lập và đăng ký kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện từng công trình, dự
án cụ thể gửi về Phòng Tài chính và Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND
Huyện trước ngày 15/02/2021; định kỳ vào ngày 03 hàng tháng phải gửi báo cáo
cho hai đơn vị trên về tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trên cơ
sở tiến độ đã đăng ký.
- Tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán
công trình đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch
được giao.

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn
đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng theo kế hoạch tiến độ đã đăng ký.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thị hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài nguyên
và Môi trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Sở: KH-ĐT, TC (b/c);
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT;
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