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THÔNG BÁO
Danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Văn bản số 6222/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ,
dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1824/SKHĐTTHQH ngày 27 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh thông báo danh mục và kế hoạch
đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hải
Dương, cụ thể như sau:
1. Tổng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn
2021-2025 là 3.643.227 triệu đồng, bao gồm:
1.1. Vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn trong nước) là 3.233.527 triệu
đồng, phân bổ chi tiết cho 20 dự án như Phụ lục Biểu số 01 kèm theo.
1.2. Vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn nước ngoài) là 409.700 triệu
đồng, phân bổ chi tiết cho 02 dự án như Phụ lục Biểu số 02 kèm theo.
2. Căn cứ kế hoạch vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 tại mục 1 trên và
Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh
phê duyệt, Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, tổ chức lập và trình thẩm
định, Quyết định đầu tư, điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án để làm căn cứ phân
bổ kế hoạch vốn hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp
luật về đầu tư công.
Các Sở, ngành có liên quan và các Chủ đầu tư căn cứ Thông báo chủ động
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, KBNN;
- Các Chủ đầu tư ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư.

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng

