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HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân khai vốn hỗ trợ giao thông nông thôn năm 2006
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc
hội khoá XI, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ Về
quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Về quản
lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2006/Qð-UBND ngày 25/01/2006 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy ñịnh về phân cấp thực hiện các Nghị ñịnh của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng ñối với công trình sử dụng vốn Nhà
nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết ñịnh số 74/2005/Qð.UBND ngày 26/12/2005 của UBND huyện
Hàm Thuận Bắc, Về việc: Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm
2006;
Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2005/Qð-UBND ngày 26/12/2005 của UBND huyện
Hàm Thuận Bắc, Về việc: Giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2006;
Theo ñề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số: 67/TTr-TCKH,
ngày 06/4/2006,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Phân khai vốn sự nghiệp giao thông và hỗ trợ giao thông nông thôn
năm 2006 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, theo phụ biểu ñính kèm Quyết ñịnh
này.
ðiều 2. Các chủ ñầu tư và các cơ quan, ñơn vị quản lý ñiều hành xây dựng
công trình có trách nhiệm thực hiện các nội dung ñược quy ñịnh tại ðiều 1 của Quyết
ñịnh này theo ñúng Quy chế quản lý ñầu tư và xây dựng của Nhà nước hiện hành.

