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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển  

ngân sách thành phố năm 2022 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

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 được bổ sung ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố 

Hà Tĩnh về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân 

sách thành phố năm 2022, như sau: 

Tổng vốn:          608.100 triệu đồng. 

(Sáu trăm linh tám tỷ, một trăm triệu đồng) 

   Bố trí cho các nhiệm vụ như sau:  

- Trả nợ công trình hoàn thành:            32.101 triệu đồng. 

- Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp:      110.400 triệu đồng. 

- Đầu tư công trình khởi công mới và CBĐT:     269.800 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác: 195.799 triệu đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố 

phân bổ chi tiết mục D (Hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác) tại phụ 

lục Chi tiết kèm theo.   

- Căn cứ tình hình thu ngân sách để tham mưu UBND thành phố điều 

hành cấp phát vốn đầu tư phát triển đảm bảo cân đối ngân sách thành phố. 
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- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định cắt 

giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình đến ngày 30/9/2022 chưa 

có khối lượng thực hiện. 

2. Giao các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

công trình; quản lý, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban 

thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã; Các Chủ đầu tư, đơn 

vị có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TTr: Thành uỷ, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP, 

- Các Ban của HĐND TP; 

- KBNN tỉnh; 

- Chi cục Thuế Thành phố-Cẩm Xuyên; 

- HĐND, UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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