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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện
năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 4)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày
13/6/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07 /5/2020 của Hội đồng nhân
dân huyện về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm
2019 chuyển nguồn sang năm 2020;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số
57/TTr-BQL ngày 11/6/2020 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 và
theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân khai 3.935.079.000 đồng1 (Bằng chữ: Ba tỉ, chín trăm ba
mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn) từ nguồn thu tiền
sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 4) để
đầu tư chuyển tiếp dự án: Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu
vực đất phía Tây Quốc lộ 14, tại thôn 3, xã Đăk Mar (Đoạn từ chùa Kỳ Quang
đến giáp đường dây 500 KV).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư có trách nhiệm quản
lý, sử dụng vốn đúng mục đích và thanh, quyết toán vốn theo đúng chế độ tài
chính hiện hành của Nhà nước.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Kho bạc nhà nước
huyện hướng dẫn các đơn vị lập thủ tục thanh, quyết toán nguồn vốn trên
theo đúng quy định.
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Chưa tính phần kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 thực hiện với số tiền là 4.191.008.834 đồng
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện,
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.
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