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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 16 tháng 09

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương (vốn
trong nước) năm 2021 của tỉnh Gia Lai.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Đầu tư công 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 Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và
xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022;
Theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc
giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1); Quyết định số
122/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn
ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách
trung ương (vốn trong nước) năm 2021 của tỉnh Gia Lai; cụ thể:
1. Điều chỉnh giảm vốn 02 với số vốn 7.132 triệu đồng, gồm:
- Dự án đường tỉnh 666: giảm 2.000 triệu đồng (từ 4.119 triệu đồng còn
2.119 triệu đồng).
- Dự án hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh: giảm 5.132 triệu đồng (từ
16.111 triệu đồng còn 10.979 triệu đồng)
2. Điều chỉnh tăng 02 dự án với số vốn 7.132 triệu đồng, gồm:
- Dự án Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla và Đăk
Hlơ (KBang): tăng 5.862 triệu đồng (từ 350 triệu đồng tăng lên 6.212 triệu đồng).
- Dự án Đường nối quốc lộ 25 đến đường tỉnh 666 (Đoạn từ Trụ sở UBND
xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện đến tỉnh lộ 666), tỉnh Gia Lai: tăng 1.270 triệu
đồng (từ 4.065 triệu đồng tăng lên 5.335 triệu đồng).
(có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch điều chuyển này, các chủ đầu tư dự án khẩn
trương triển khai thực hiện dự án, thực hiện thanh toán vốn được phân bổ theo
đúng quy định của pháp luật.
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; các chủ đầu tư có
tên tại điều 1 và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan 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 NN khu vực XII;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.
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