
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH GIA LAI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :            /QĐ-UBND                         Gia Lai, ngày         tháng 7  năm 2022 

 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

nguồn ngân sách địa phương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật số sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

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 Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc 

hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 

13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về 

việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa 

phương;  

Theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

(nguồn vốn ngân sách địa phương); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn cân đối theo 

tiêu chí là 15 tỷ đồng (có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2022 được giao tại Điều 1 Quyết 

định này, giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư: 

1. Giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của Luật 

đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành luật; chịu trách nhiệm toàn diện 

trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2022. 
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2. Định kỳ hằng tháng, quý, cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 

kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo biểu mẫu quy định tại văn 

bản số 1811/UBND-KT ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về quy định chế độ báo 

cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm 

toán về tính chính xác các thông tin, số liệu của dự án. Trường hợp phát hiện các 

thông tin, số liệu không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc các sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

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

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- VP Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (báo cáo);  

- T/T Tỉnh ủy (báo cáo); 

- T/T HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực XII; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh ; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh ; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ; 

- Website tỉnh; 

- Lưu VT, CV các khối KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành 
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