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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực 

hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh 

toán vốn đầu tư công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định hệ thống 

biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các 

cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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