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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư  

ngân sách thành phố năm 2020 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

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

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành 

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

2020; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách thành 

phố năm 2020, như sau: 

Tổng vốn:          330.200 triệu đồng. 

(Ba trăm ba mươi tỷ, hai trăm triệu đồng) 

   Bố trí cho các nhiệm vụ như sau:  

- Trả nợ công trình hoàn thành:            71.500 triệu đồng. 

- Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp:       121.700 triệu đồng. 

- Đầu tư công trình khởi công mới và CBĐT:        64.600 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác:    72.400 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, làm việc với các cơ quan liên quan thống nhất đề xuất UBND 

thành phố phân bổ cụ thể chi tiết vốn hỗ trợ trả nợ chương trình mục tiêu xây 

dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất và các đề án của thành phố. 



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

hành cấp phát vốn đầu tư đảm bảo cân đối ngân sách thành phố. 

- 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 30/9/2020 chưa 

có khối lượng thực hiện. 

2. Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên 

và Môi trường và các phòng, ban liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc các đơn vị chủ đầu tư/Ban quản lý dự án: hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt chủ 

trương đầu tư và các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các công trình.   

3. Giao các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuẩn bị đầy đủ các thủ tục 

đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, hoàn chỉnh hồ sơ 

nghiệm thu, thanh toán và trực tiếp phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành các 

thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước.  

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

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; 

- Thường trực Thành uỷ;  

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP, 

- Các Ban của HĐND TP; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Chi cục Thuế TP; 

- HĐND, UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TCKH4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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