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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo dài sang
2021 của các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà
nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh
về chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và số dư tạm ứng vốn đầu tư theo
chế độ chưa thu hồi năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm
soát thanh toán theo quy định;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 333/TTrSTTTT ngày 17/12/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 283/TTrSKHĐT ngày 18/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo
dài sang năm 2021 đối với các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ
đầu tư, như sau:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kế hoạch vốn được điều chuyển
để triển khai, giải ngân các dự án đảm bảo đúng thời hạn quy định (kế hoạch vốn
năm 2020 kéo dài sang năm 2021 được giải ngân đến ngày 31/12/2021); chịu
trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn đúng mục đích và thực hiện thanh,
quyết toán theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi,
hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục liên quan và
kiểm soát chi theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh
và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, KTN, KGVX, KTTH.
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