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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023 

(Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019 ;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, phát triển Trường 
Cao đẳng nghề Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 3726 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách trung ương năm 2023 
(đợt1);

Căn cứ Quyết định số 209 /QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư, phát triển 
Trường Cao đẳng nghề Hải Dương; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 296/TTr-SKHĐT 
ngày 15/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2023 số tiền 

69.999.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng) từ 
nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho Dự án “Đầu 
tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương”.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Yêu cầu Chủ đầu tư dự án:
- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thực 

hiện đầu tư và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2023 theo quy 
định của pháp luật hiện hành.



2

- Xây dựng kế hoạch giải ngân theo tháng và phân công lãnh đạo chịu 
trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm 2023, 
gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi thực hiện.

- Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 về Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính theo quy định.

- Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư nguồn NSNN hiện hành.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, 
đơn vị liên quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Hiệu 
trưởng trường Cao đẳng nghề Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                  
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư, Hương.                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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