ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số : 2349 /UBND-KT
V/v điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách tỉnh giai đoạn
2016 - 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận.

Thực hiện Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Bình
Thuận, về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh và danh mục
các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Hàm Thuận Bắc
đã triển khai thực hiện một số dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn theo đúng
tiến độ của kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, qua rà soát nhu cầu vốn các công trình trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và vốn xổ số kiến thiết giai đoạn
2016 -2020 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc được UBND tỉnh phân khai trong
Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 31/8/2017; UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề
nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vốn
một số công trình như sau:
1. Số lượng công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung: 19 công trình.
Trong đó:
- Công trình thuộc vốn ngân sách tập trung: 12 công trình.
+ Điều chỉnh tăng vốn: 08 công trình.
+ Điều chỉnh giảm vốn: 04 công trình.
- Công trình thuộc vốn xổ số kiến thiết: 7 công trình.
+ Điều chỉnh tăng vốn: 02 công trình.
+ Điều chỉnh giảm vốn: 05 công trình.
- Tổng kế hoạch vốn đề nghị điều chỉnh: 21.240 triệu đồng.
Trong đó:
+ Điều chỉnh tăng 14.120 triệu đồng.
+ Điều chuyển từ công trình nay sang công trình khác: 7.120 triệu đồng.
(có phụ biểu chi tiết danh mục các công trình đề nghị điều chỉnh vốn kèm theo)
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, tổng
hợp./.
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- Lưu VT.
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