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QUYẾT ðỊNH
Về việc công khai tình hình phê duyệt
quyết toán dự án ñầu tư hoàn thành năm 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính ñối với việc phân bổ, quản lý sử
dụng vốn ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 35/TTr-STC ngày 26/01/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công khai số liệu quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành các dự án, công
trình ñược phê duyệt trong năm 2017, cụ thể như sau:
1. Tổng số dự án, công trình ñược phê duyệt quyết toán: 203
2. Tổng giá trị dự án ñược duyệt:

1.354.239.779.635 ñồng.

3. Tổng giá trị Chủ ñầu tư ñề nghị:

1.241.610.231.144 ñồng.

4. Tổng giá trị phê duyệt quyết toán:

1.236.996.475.624 ñồng.

(Chi tiết từng dự án, công trình như Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này)
ðiều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số
liệu quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành các dự án, công trình ñược phê duyệt trong
năm 2017 theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và
ðầu tư; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này kể từ ngày ký./.
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