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CÔNG BÁO/Số 83+84/Ngày 24-12-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3230 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
Nhà nước năm 2019 thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019;
Xét Tờ trình số 3215/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn ngân
sách nhà nước năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân
dân quận, huyện với tổng số tiền 4.896,443 tỷ đồng (bốn nghìn tám trăm chín mươi
sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng).
(Đính kèm các phụ lục giao vốn chi tiết)
Điều 2.
1. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố,

