
     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
     Số:2014 /QĐ-UBND                   Hàm Thuận Bắc, ngày 23 tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân khai chi tiết kinh phí nạo vét, tu bổ các ao,  

bàu năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND huyện, về 
việc thông qua Đề án nạo vét, tu bổ các ao, bàu trên địa bàn thuộc thẩm quyền 
quản lý của huyện, giai đoạn 2022- 2025; 

Căn cứ Đề án số 532/ĐA-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện, về nạo 
vét, tu bổ các ao, bàu trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của huyện, giai 
đoạn 2022- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch 
UBND huyện, về việc phân khai nguồn vượt thu ngân sách và tiền sử dụng đất 
(đợt 2) năm 2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại Tờ trình số     
215/TTr-TCKH ngày 04/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân khai chi tiết kinh phí nạo vét, tu bổ các ao, bàu năm 2022 với 

số tiền 783.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ba triệu đồng), cụ thể 

như sau: 

 

STT Tên công trình 
Kế hoạch 

2022 (đồng) 
Chủ đầu tư 

1 
Bàu Chại - thôn Liêm Thuận, xã 
Hồng Liêm 

404.000.000 UBND xã Hồng Liêm 

2 Bàu Gủ - thôn 3, xã Hồng Sơn 265.000.000 UBND xã Hồng Sơn 
3 Bàu Xuyên - thôn 5, xã Hàm Đức 114.000.000 UBND xã Hàm Đức 

 Tổng cộng 783.000.000  

 

Điều 2.  

1. Chủ đầu tư các công trình có trách nhiệm thực hiện quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí được phân khai tại Điều 1 của Quyết định này theo 
đúng quy định của Nhà nước hiện hành.  



2. Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính-Kế hoạch huyện hướng dẫn, 
kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND huyện theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch UBND các xã có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 

       Nguyễn Ngọc Thạch 
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