ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH VĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:510 /QĐ-UBND

Khánh Vĩnh, ngày05 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊ NH
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 1)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị đị nh số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày
02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây
dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của HĐND huyện
về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Quyết đị nh số 958/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện
Khánh Vĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019;
Theo đề nghị của Phòng Tài chí nh - Kế hoạch huyện Khánh Vĩ nh tại Tờ
trình số 96 /TTr-TCKH ngày28 /6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2019,
QUYẾT ĐỊ NH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm
2019 đối với các dự án theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ Quyết đị nh này , các C hủ đầu tư có trách nhiệm tổ ch ức
thực hiện, hoàn thành giải ngân kế hoach vốn được giao và tuyệt đối không để
xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.
Các nội dung khác thực hiện theo Quyết đị nh số 958/QĐ-UBND ngày
21/12/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND &UBND huyện , Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện , Thủ trưởng các cơ quan

đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chị u
trách nhiệm thi hành Quyết đị nh này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, TCKH.
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