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CÔNG BÁO/Số 63/Ngày 08-10-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/2011/Qð-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
nguồn vốn ngân sách tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2010/Qð-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011, các Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND ngày
03 tháng 6 năm 2011 và số 36/2011/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản
năm 2011;
Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 1479/SKHðT-XDCB
ngày 29 tháng 9 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn
ngân sách tỉnh theo phụ lục ñính kèm Quyết ñịnh này.
Các dự án thuộc danh mục kế hoạch vốn 2011 ñã giao không ñiều chỉnh tại
Quyết ñịnh này tiếp tục thực hiện theo các Quyết ñịnh số 55/2010/Qð-UBND ngày
16 tháng 12 năm 2010, số 23/2011/Qð-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 và số
36/2011/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm thông báo cho các chủ ñầu tư
biết ñể triển khai thực hiện. Các chủ ñầu tư căn cứ nhiệm vụ ñược giao tổ chức giải
ngân hết số vốn ñã ñược bố trí trong năm 2011.

