ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 273/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
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 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa
phương năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
Thực hiện Thông báo Kết luận số 255-TB/HU ngày 04/3/2022 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI về các nội dung UBND huyện trình Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện tại cuộc họp ngày 04/3/2022; Nghị quyết số
126/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của HĐND huyện về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 (lần 2).
Theo đề nghị của trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số
31/TTr-TCKH ngày 07/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2), tổng số tiền:
5.907 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm linh bẩy triệu đồng chẵn).
(Có 01 phụ lục tổng hợp và phụ lục chi tiết số 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm hướng dẫn Ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư) thực hiện theo đúng trình tự, chế
độ quy định hiện hành; phối hợp với kho bạc huyện thực hiện kiểm soát, thanh
toán theo chế độ quy định và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã giao.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt kế hoạch
vốn, đảm bảo tuân thủ các trình tự quy định hiện hành; sử dụng vốn có hiệu quả
và giải ngân đúng tiến độ; đồng thời thực hiện chế độ thanh, quyết toán vốn theo
quy định của Luật ngân sách hiện hành. Chịu trách nhiệm về các kết luận của các
cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ
quan pháp luật của nhà nước về việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các
phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH & ĐT (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- TT huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Tổ Giám sát HĐND huyện;
- Như Điều 3;
- CV khối kinh tế;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH, Oanh 30b.
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