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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày        tháng      năm 2022 
 

 

 
 

 

THÔNG BÁO  

V/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn 

 ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3)  

 
 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà 

nước năm 2022 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa 

phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 3); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: 

1. Thông báo chi tiết 32.896 triệu đồng từ nguồn kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3) cho các chủ đầu tư như tại Phụ lục kèm 

theo. 

2. Thời gian giải ngân các nguồn vốn trên thực hiện theo quy định của 

Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

Đề nghị các chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn trên 

đúng mục đích và thanh, quyết toán đúng quy định; Định kỳ vào trước ngày 22 

hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Các chủ đầu tư;  

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu VT, TH, NKT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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