
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  91  /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  08   tháng   01 năm 2020 

                           

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 

1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3666/STC-QLNS ngày 26/12/2019 

kèm ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3556/SKHĐT-ĐTPT ngày 

20/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn) bổ 

sung có mục tiêu cho cho ngân sách thị xã Hương Thủy để hỗ trợ kinh phí thực hiện các 

dự án: Chỉnh trang khu vực trước Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn từ cổng 

chính Khu công nghiệp Phú Bài đến đường Nam Cao); Chỉnh trang khu vực tiếp giáp 

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn giáp nhà dân hiện hữu đến cây xăng Thủy Tân 

đối diện đường Nam Cao). 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND thị xã Hương Thủy hoàn tất 

các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

2. Sở Tài chính lập thủ tục thông báo kinh phí cho đơn vị đã nêu tại Điều 1 Quyết 

định này. 

3. Ủy quyền cho UBND thị xã Hương Thủy tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 

các dự án đầu tư nêu trên theo đúng quy định; chủ động bố trí thêm từ ngân sách cấp 

mình và nguồn huy động hợp pháp khác, cùng với ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện 

hoàn thành dự án; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện 

hành của nhà nước. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3380/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí các dự án chỉnh 

trang dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài. 

 Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, TC. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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