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NGHỊ QUYẾT 

Về Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương bổ sung  

có mục tiêu cho các dự án đầu tư năm 2022  

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN  

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Văn bản số 3277/SKHĐT-TH ngày 01/12/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch vốn ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc phê duyệt phương án bố trí vốn ngân sách XDCB tập trung bổ 

sung có mục tiêu ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 3919/TTr-UBND ngày 23/12/2021 của Uỷ ban nhân dân 

huyện về đề nghị HĐND huyện phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương bổ 

sung có mục tiêu cho các dự án đầu tư năm 2022, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp,  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất phân bổ kế hoạch vốn ngân 

sách địa phương bổ sung có mục tiêu cho 08 dự án đầu tư năm 2022 với số tiền 

16,055 tỷ đồng(có danh mục kèm theo) trong đó: 

- Phân bổ số tiền 1,521 tỷ để trả nợ cho 04 dự án do UBND tỉnh quyết định 

đầu tư;  

- Phân bổ số tiền 2,384 tỷ đồng cho 01 dự án đang triển khai thi công;  

- Phân bổ số tiền 12,150 tỷ đồng cho 03 công trình khởi công mới. 

 (Có Danh mục các dự án phân bổ kế hoạch vốn NSĐP bổ sung có mục tiêu 

năm 2022 kèm theo)./.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện tổ chức thực 
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hiện giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo quy định hiện hành. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng 

cường các hình thức giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XX, kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2021./. 
 

 Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (b/c); 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Đức Thọ; 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- MTTQ, các Đoàn thể cấp huyện; 

- Các Phòng, Ban, Ngành thuộc huyện; 

- HĐND - UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng Cấp uỷ-  Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, HĐND./. 

              CHỦ TỊCH 

 

 

   
 

            Trần Hoài Đức 
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