
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SXD               Hà Nam, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung 

năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 26/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 

2035/QĐ-UBND và 2036/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc cấp 

bổ sung kinh phí năm 2022 cho Sở Xây dựng; 

Xét theo đề nghị của Lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 

2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam để thực hiện việc lập các đồ án quy 

hoạch. Cụ thể như sau:  

 

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Bắc nút giao Phú 

Thứ thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên. Số tiền: 2.823,891 

triệu đồng. 
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới, chế biến nông sản kết 

hợp du lịch trải nghiệm tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng (KB-DDT30.22). 

Số tiền: 498,121 triệu đồng. 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành 

phố Phủ Lý (PL-ĐT11.22). Số tiền: 1.223,846 triệu đồng. 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đồi Hoa Sen thuộc Quy hoạch 

phân khu Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thể dục thể thao (sân golf) 

tại các xã Liên Sơn, Thi Sơn, huyện Kim Bảng. Số tiền: 1.216,941 triệu đồng.  

(Phụ lục kèm theo) 

 

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



 

 

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng Sở, Phụ trách kế toán, Thủ trưởng các đơn 

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

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính  

- Như điều 3;   

- Lưu VT, VP.  

CV(NTT)_2022/1683  

  

. Nguyễn Quang Huy 
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