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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương  

của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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 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 Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2926/SKHĐT-TH 

ngày 28 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các chủ đầu tư như tại 

các Phụ lục kèm theo. 

Thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn trên thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và các 

quy định pháp luật có liên quan.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai 

thực hiện. 

2. Các chủ đầu tư: 
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- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định để đảm bảo 

đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022, 2023 và chịu trách nhiệm giải ngân 

toàn bộ số vốn được giao từ Chương trình trong 02 năm 2022, 2023  theo 

đúng quy định. 

- Quản lý, sử dụng nguồn vốn trên đúng mục đích và thanh, quyết toán 

đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà 

nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h);  
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu VT, NNTN, KGVX, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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