
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                        
Số:         /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập 

quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Xét đề nghị tại Tờ trình số 417/TTr-SKH&ĐT ngày 26/12/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách 

tỉnh năm 2020 của dự án như sau: 

Lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

10,0 tỷ đồng (Mười tỷ đồng chẵn). 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

    - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: Vp1, Vp5.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                   Phạm Đình Nghị 
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