
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB- STNMT 
 

 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng   9  năm 2020 

 THÔNG BÁO 

Về việc công khai điều chuyển nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 

giữa các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư 

                                                            

Kính gửi:   

- Các đơn vị dự toán Cấp 2 trực thuộc Sở; 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Ban thanh tra nhân dân. 

 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về 

việc 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 nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sở 

Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai việc thu hồi, điều chuyển nguồn 

vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các dự án do Sở làm chủ đầu tư theo 

các nội dung sau: 

1. Căn cứ thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn: 

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thu hồi, điều chuyển nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 

2020 giữa các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. 

 2. Hình thức công khai:  Niêm yết tại bảng tin của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; gửi văn bản đến các đơn vị trên phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành của Sở Tài nguyên và Môi trường; trên cổng thông tiên điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 

 3. Số liệu công khai: Chi tiết theo Biểu 01/CKTC-ĐTXD và Biểu 

05/CKTC-ĐTXD kèm theo. 

 4. Thời gian công khai: 90 ngày (kể từ ngày ra thông báo)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Sở KH&ĐT (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ/đ); 

- Lưu: VT. 

        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Phan Tuệ Minh 
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