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CÔNG BÁO/Số 37+38/Ngày 08-5-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1321/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư
năm 2019 (Vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân
sách tỉnh năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-SKHĐT
ngày 27/3/2019,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân bổ chi tiết 10.000 triệu đồng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm
2019 (Vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh), cụ thể như sau:
- Bố trí 3.046 triệu đồng cho 13 danh mục công trình đã hoàn thành công tác
chuẩn bị đầu tư.
- Bố trí 1.683 triệu đồng cho 9 danh mục công trình chuyển tiếp công tác chuẩn bị đầu tư.
- Bố trí 5.271 triệu đồng cho 13 danh mục công trình bắt đầu công tác chuẩn bị đầu tư.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc
Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên
quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

