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CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 30-3-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Số: 505/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP
ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của
Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân
sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ
nguồn trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 350/BKH-TH ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 242/KHĐT-KT
ngày 01 tháng 3 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 đầu tư cho các công trình
với tổng số tiền là: 380 tỷ đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng).
Trong đó:
1. Các công trình giao thông và thủy lợi là là: 345 tỷ đồng (Ba trăm bốn mươi
lăm tỷ đồng).
(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)

