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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 cho các dự án

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 
Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về 
chuyển nguồn kinh phí năm 2019 sang năm 2020;

Theo Công văn số 439/HĐND-VP ngày 31/12/2020 của Thường trực 
HĐND tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 249/TTr-
SKHĐT ngày 01/12/2020, Sở Tài chính tại Công văn số 3465/STC-NS ngày 
18/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 cho các đơn vị, với tổng 
số tiền: 19.378.160.606 đồng (Mười chín tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, một 
trăm sáu mươi ngàn, sáu trăm lẻ sáu đồng), từ nguồn cải cách tiền lương bố trí 
chi cho đầu tư đã được UBND tỉnh chuyển nguồn sang năm 2020 tại Quyết định 
số 719/QĐ-UBND ngày 18/3/2020, để thực hiện các dự án như sau:  

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, số tiền: 
10.300.282.606 đồng, để thanh toán khối lượng thực hiện dự án Đường trục 
chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (mã số 
dự án: 7638518, chương: 599, mã loại khoản: 292);

- UBND huyện Duy Xuyên, số tiền: 9.077.878.000 đồng, để thực hiện dự 
án Tuyến nối từ đường 129 đi Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) (mã số dự 
án: 7866499, mã loại khoản: 292) 



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát 
chi, hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện 
Duy Xuyên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được giao đúng 
mục đích, hiệu quả; giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn và thực hiện 
thanh, quyết toán theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát 
Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Duy 
Xuyên thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao đảm bảo thời hạn 
quy định. Đồng thời tổng hợp kết quả phân bổ kế hoạch vốn, tham mưu UBND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD 
các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTN,KTTH,KGVX,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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