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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /HĐND-VP 
V/v phân bổ chi tiết kế hoạch năm 

2022 nguồn vốn tăng thu ngân sách 

tỉnh năm 2021 

           Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Tiếp nhận Văn bản số 5552/UBND-KTTH ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2022 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 

2021; 

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 276/BC-HĐND ngày 27/12/2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách; Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất sử dụng 30.000 triệu đồng nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh 

năm 2021 dự kiến cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để bổ 

sung cho Dự án Xây mới Trường THPT Nguyễn Trãi theo đề nghị của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 5552/UBND-KTTH ngày 20/12/2022. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bổ sung vốn thanh toán công trình 

hoàn thành Dự án Xây mới Trường THPT Nguyễn Trãi  đảm bảo quy định của 

Luật Đầu tư công, trong đó lưu ý quyết định điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách 

địa phương năm 2022 cho phù hợp. 

Chỉ đạo Chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan rà soát hoàn tất thủ tục thanh 

quyết toán công trình hoàn thành đúng quy định pháp luật. 

3. UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện theo quy 

định pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                              
- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Trang TTĐT HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, Phòng Công tác HĐND.                                                              

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Lực 
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