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NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân 

 dân huyện về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai và đường nhánh kết 

nối nội thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập   

(giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

KHÓA 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 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 59 /TTr-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai và đường 

nhánh kết nối nội thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả 

bãi đổ thải); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; 

ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai và đường nhánh kết nối 

nội thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

 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; 

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Hai Ban HĐND huyện; 

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

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thôn tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thuận 
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