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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao và điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 

(Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 11/9/2018; Quyết định số 790/QĐ-

UBND ngày 30/7/2019; Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 02/10/2019; 

Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10/12/2019; Quyết định số 699/QĐ-

UBND ngày 24/7/2020, Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 

năm 2020), 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: 

1. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum như tại các 

phụ lục số 01, 02, 03 và 04 kèm theo. 

2. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ 

vào danh mục dự án, mức vốn bố trí trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 

- 2020 và tiến độ bố trí kế hoạch vốn hàng năm tổ chức triển khai thực hiện 
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trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy 

định. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị đúng quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các địa phương, đơn vị biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng TCKT các huyện, thành phố;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Lưu VT, TH, NKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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