UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2230/STC-TCDN

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 09 năm 2020

V/v chủ trương đầu tư dự án
Nhà máy cấp nước Tân Mỹ tại
xã Tân Hòa, huyện Lai Vung
của Công ty TNHH MTV Cấp
nước Hạnh Nhân

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tiếp nhận công văn số 2207/SKHĐT-HTĐT ngày 09/09/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cấp nước Tân Mỹ tại
xã Tân Hòa, huyện Lai Vung của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hạnh Nhân;
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Sau khi nghiên cứu, nếu dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành thì thống nhất trình Ủy ban nhân dân Tỉnh
cho chủ trương để Công ty TNHH MTV Cấp nước Hạnh Nhân thực hiện.
Hỗ trợ huy động vốn: Căn cứ quy định của Quyết định số 622/QĐUBND-HC ngày 13/06/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thì thuộc
thẩm quyền quyết định của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh.
Hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định của Quyết định
số 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản
lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính theo đề nghị tại công văn số
2207/SKHĐT-HTĐT. Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN/Sang.
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Ngô Hồng Chiều

