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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2011/Qð-UBND

Tân Uyên, ngày 18 tháng 8 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñiều chỉnh, bổ sung
vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 11 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND-UBND số
31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2011/Qð-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh
Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñiều chỉnh vốn ñầu tư - xây dựng cơ bản
năm 2011;
Căn cứ Công văn số 1803/UBND-KTTH ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh
Bình Dương về việc phân bổ số thưởng thu vượt dự toán năm 2010;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch ñiều chỉnh vốn ñầu tư - xây dựng cơ bản năm
2011 là: 196.997 triệu ñồng.
Phân bổ vốn ñầu tư cho từng danh mục dự án, công trình và cho từng xã, thị
trấn, các phòng, ban (có biểu chi tiết kèm theo).
ðiều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch ñược giao, các phòng, ban, ngành, ñoàn thể,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện tổ
chức triển khai thực hiện, phấn ñấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND-UBND huyện, Giám ñốc Kho bạc nhà
nước huyện, Giám ñốc Ban quản lý dự án, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,
Trưởng phòng Quản lý ñô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ
trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.

