
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 762  /QĐ-UBND      TP.Hà Tĩnh, ngày  11 tháng 5  năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017  

từ nguồn chuyển nguồn năm 2016 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND thành 

phố về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2016 sang năm 2017 sử dụng; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 từ nguồn 

chuyển nguồn ngân sách thành phố theo các nội dung như sau: 

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Hà Tĩnh 

- Kế hoạch vốn: 399.000.000 đồng 

- Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu đồng. 

Điều 2: Giao trách nhiệm cho các đơn vị 

- Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh 

được giao kế hoạch vốn tại phụ lục kèm theo Quyết định này, chịu trách nhiệm 

giải ngân kịp thời kế hoạch vốn được bố trí. 

- Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo 

kịp thời. 

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

Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính-Kế 

hoạch, Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, Thủ trưởng đơn vị có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký)  

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố: 

- PGD KBNN Hà Tĩnh; 

- Lưu VT, TC-KH. 

Hà Văn Trọng 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 
(Kèm theo Quyết định số 762 /UBND-TCKH ngày  11 /5/2017 của UBND thành phố) 

Đơn vị: Đồng 

STT  Tên công trình   Số tiền  Tên đơn vị 

1 

Kinh phí đầu tư công trình: Chỉnh trang 

công trình đô thị Hà Tĩnh năm 2015 (Mã 

số dự án: 7507549) 

                      

168.641.000  Công ty cổ phần Môi trường 

và công trình đô thị Hà Tĩnh 

2 

Kinh phí đầu tư công trình: Trang trí chào 

mừng đại hội Đảng các cấp (Mã số DA: 

 7544411) 

                      

107.856.000  Công ty cổ phần Môi trường 

và công trình đô thị Hà Tĩnh 

3 

Kinh phí đầu tư công trình: Lắp đặt biển 

báo KĐT và sửa chữa biển tên đường trên 

địa bàn thành phố  (Mã số dự án: 7572380) 

                        

55.085.000  Công ty cổ phần Môi trường 

và công trình đô thị Hà Tĩnh 

4 

Kinh phí đầu tư công trình: Điện chiếu 

sáng vào phòng Cảnh sát giao thông Hà 

Tĩnh  (Mã số dự án: 7572386) 

                        

67.418.000  Công ty cổ phần Môi trường 

và công trình đô thị Hà Tĩnh 

   Cộng  399.000.000   

(Bằng chữ: Ba trăn chín mươi chín triệu đồng) 
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