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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 03/2010/QĐ-UBND

Hàm Thuận Bắc, ngày 23 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2010/NĐ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND huyện
Hàm Thuận Bắc về kế hoạch xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm
của huyện năm 2011 và những năm tiếp theo;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số
485/TTr-TCKH ngày 23/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị
thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn theo phụ biểu đính kèm.

