ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 1945 /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách
nhà nước năm 2020
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ
và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 376/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 17 về việc thông qua phương án điều
chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách Nhà nước,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
3147/SKHĐT-NV ngày 21 tháng 12 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước năm 2020. Chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ đầu tư các công trình, dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công
nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2020 chịu
trách nhiệm thực hiện:
- Thời gian báo cáo: hằng tháng trước ngày 05 tháng sau (riêng báo cáo
năm 2020 (thời gian 13 tháng) trước ngày 10/02/2021) gửi báo cáo tới Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện, giải ngân vốn các công
trình, dự án.
- Thường xuyên theo dõi sát việc thực hiện từng gói thầu nhằm kịp thời
phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến
độ thực hiện các công trình.
- Tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết
toán vốn đầu tư các công trình, dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng
cơ bản, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Giao Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp định kỳ hàng tháng trước ngày
05 tháng sau; hằng quý trước ngày 08 của tháng đầu tiên quý sau và báo cáo
năm 2020 (thời gian 13 tháng) trước ngày 10/02/2021, gửi đến Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu
tư công.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ triển khai, thực hiện
từng công trình, dự án của các chủ đầu tư, tình hình giải ngân vốn của Kho bạc
Nhà nước Đồng Tháp; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện tốt theo kế hoạch tiến độ
đã đăng ký; tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước Đồng
Tháp, gửi Sở Tài chính theo quy định.
4. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho
bạc Nhà nước Đồng Tháp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán
vốn đầu tư công năm 2020 của Tỉnh theo đúng quy định hiện hành; tổ chức
kiểm tra các chủ đầu tư, các Ban quản lý về tình hình thực hiện kế hoạch vốn
đầu tư công; chịu trách nhiệm thanh, quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự
án theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 1665/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2019, Quyết định số 140/QĐUBND-HC ngày 17/02/2020, Quyết định số 644/QĐ-UBND-HC ngày
12/5/2020, Quyết định số 972/QĐ-UBND-HC ngày 29/6/2020 và Quyết định
số 1775/QĐ-UBND.HC ngày 18/11/2020.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT/TU,TT/HĐND Tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nhthu.
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