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NGHỊ QUYẾT  

Về việc Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án và  

phương án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

 

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 năm2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 20/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án và phương án bố 

trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 với các nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn theo Nghị quyết 

16/2021/NQ-HĐND tỉnh 

- Điều chỉnh giảm 02 công trình, dự án, tổng vốn: 3.236,626 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng 08 công trình, dự án, tổng vốn: 3.236,626 triệu đồng, 

(trong đó: Bổ sung kế hoạch vốn và danh mục 06 dự án: 1.300 triệu đồng).  

2. Điều chỉnh vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất  

- Điều chỉnh giảm 02 công trình, dự án, tổng vốn: 7.979,007 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng 02 công trình, dự án, tổng vốn: 7.979,007 triệu đồng, 

(trong đó: Bổ sung kế hoạch vốn và danh mục 01 dự án: 500 triệu đồng).  

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và danh mục 01 công trình, dự án: 12.000 

triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 
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Điều 2. Danh mục công trình, dự án và phương án bố trí vốn kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này, thay thế các nội 

dung tương tự tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện. 

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này, 

báo cáo kết quả theo quy định. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám 

sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khoá XXI, 

kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022./.    
    

Nơi nhận:  
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và ĐT, Sở Tài chính; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện, VKSND, TAND huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Các CQ, ĐV, ngành, đoàn thể, KBNN  huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thuận 
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