
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2020 
V/v bố trí vốn cho dự án hệ 

thống cấp nước tưới huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5274/STC-QLNS.TTK ngày 

09/10/2020 của Sở Tài chính về việc bố trí vốn cho dự án hệ thống cấp nước 

tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề 

xuất của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh, bổ sung dự án hệ 

thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn để có cơ sở bố trí vốn cho dự án trong năm 2021. 

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2021 hoặc 

từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án do UBND thị 

xã Nghi Sơn làm chủ đầu tư đã được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 nhưng dự kiến không giải ngân hết trong năm 

2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện Nông Cống 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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