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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng  

và công nghiệp làm chủ đầu tư 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC                                                

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 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; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 158/TTr-SKHĐT 

ngày 08/11/2021 về việc điều chỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp làm chủ đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Ban 

Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, 

cụ thể như sau:  

1. Thu hồi về ngân sách tỉnh: Tổng số 1,3 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 của dự án Cải tạo, nâng cấp QL2B, đoạn từ cầu Chân 

Suối đến Khu du lịch Tam Đảo (mã dự án 7607809). 

2. Bổ sung tăng vốn: Tổng số 1,3 tỷ đồng nguồn vốn kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 đã thu hồi về ngân sách tỉnh tại mục 1 nói trên để bổ sung cho 

dự án Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng trụ 

sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công 

nghiệp căn cứ mức vốn được giao tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ 

tục để giải ngân nguồn vốn theo quy định. 



 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh 

hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giải ngân nguồn vốn được 

giao theo quy định hiện hành. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh về nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền nói trên tại 

kỳ họp gần nhất theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD 

các công trình dân dụng và công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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