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ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3607/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐNH
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2017
ỦY BA HÂ DÂ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 105/TTr-SKHĐT ngày
22/12/2017,
QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2017 là 7.314.318 triệu
đồng (Bảy ngàn ba trăm mười bốn tỷ ba trăm mươi tám triệu đồng), tổng vốn giữ
nguyên so với kế hoạch điều chỉnh đầu tư công lần 2 tại Quyết định số 2598/QĐUBND ngày 28/9/2017. Phân bổ vốn đầu tư cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, huyện,
thị xã, thành phố, danh mục dự án theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND
các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai
thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của
UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 (lần 2) và
có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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