
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   5095   /QĐ-UBND  Phan Thiết, ngày    10    tháng  9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình 

 bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/UBNVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm 
của tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của 
UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm 
của tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 
vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư công và danh mục công 
trình bức xúc của thành phố năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 
UBND thành phố Phan Thiết về việc giao kế hoạch đầu tư công và danh mục công 
trình bức xúc của thành phố năm 2021; 
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Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 
và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Tờ 
trình số 1404/TTr-TCKH ngày 08 tháng 9 năm 2021, 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 426/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Phan Thiết, với nội dung cụ thể 
như sau: 

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021:             189,400 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Dự án hoàn thành, thanh toán nợ, chuyển tiếp : 102,475 tỷ đồng. 

- Công trình khởi công mới :   72,555 tỷ đồng; 

- Công trình chuẩn bị đầu tư :   1,930 tỷ đồng; 

- Quy hoạch :   4,400 tỷ đồng; 

- Hỗ trợ GNTN và NNHTĐT :  4,000 tỷ đồng; 

- Đối ứng CTMTQG Nông thôn mới :  4,000 tỷ đồng; 

- Dự phòng :  0 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

 2. Nội dung khác: Ngoài nội dung điều chỉnh, bổ sung trên, các nội dung 

khác tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Quyết định 

số 2391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Phan Thiết 

vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế thành 
phố; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các phường, xã; các đơn vị được giao làm chủ đầu tư; các tổ chức và cá 
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT. Thành ủy, HĐND tp; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- UBMTTQVN tp; 
- KBNN tỉnh; 
- Lãnh đạo và chuyên viên VP; 
- Lưu: VT, QTM, QHĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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