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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công  

vốn ngân sách tỉnh năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách 

nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các 

quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;   

Căn cứ Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý 

sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngồn vốn ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở tài 

nguyên và Môi trường Về việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện 

dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp Song Mây xuất khẩu, phân viện Điều tra 

quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn;  

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở tài 

nguyên và Môi trường Về việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện 

dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông thuộc khu vực 7-8, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Sở tài 

nguyên và Môi trường Về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần 

Nhân Tông thuộc khu vực 7,8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 

của Trung tâm Phát triển quỹ đất (có Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD) đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Trưởng Phòng Kế hoạch -Tài chính và các phòng thuộc Trung tâm 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở TN & MT; 

- VPĐK (công khai trên website sở); 

- Lưu: VT, KHTC, TH. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

  

  Trần Thế Bửu 
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