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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Hàm Tân, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008
nguồn vốn ngân sách huyện phân khai

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả bầu cử thành viên UBND
huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của
HĐND huyện Hàm Tân tại kỳ họp thứ 5 khóa IX về việc kế hoạch đầu tư xây dựng
cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 cho các phòng,
ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn theo biểu
đính kèm.
Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản được giao tại Điều 1, thủ
trưởng các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện
đúng quy định Luật Xây dựng và các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành,

