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NGHỊ QUYẾT 

Về định hƣớng dự kiến kế hoạch danh mục dự án đầu tƣ công trung hạn 

nguồn vốn ngân sách Trung ƣơng, ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn 

vốn khác giai đoạn 2021-2025 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ HAI 

  

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;   

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về 

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

10/2021/NĐ-CP  ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND huyện 

khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai 

đoạn 2021 – 2025;    

Sau khi xem xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc định hướng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 

nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; Báo 

cáo thẩm tra số 03/BC-BKTXH ngày 28/8/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.  

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1: Thống nhất chủ trương định hướng dự kiến kế hoạch danh mục 

dự án đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh 
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và lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025, tổng số danh mục 22 dự 

án, với tổng mức: 2 5   t  đồng (B ng ch : Hai ngh n, năm trăm, ch n mươi 

    t  đồng, trong đ : 

- Ngành giao thông: 10 công tr nh, với tổng mức đầu tư:  1 400 t   đồng  

- Ngành thủ  lợi:  10 công tr nh, với tổng mức đầu tư :     1.027  t  đồng  

- Ngành văn h a: 02 công tr nh, với tổng mức đầu tư:    170 t  đồng  

(c  ph  l c danh m c dự án chi tiết k m theo) 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

1. Ủ   an nhân dân hu ện căn cứ định hướng danh mục dự án đã được 

HĐND hu ện thông qua tại Nghị qu ết nà , lập  áo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

tr nh cơ quan c  thẩm qu ền xem xét, qu ết định chủ trương đầu tư từ nguồn 

vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và lồng 

ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 2021-2025 theo qu  định  

2  Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân hu ện và 

Đại  iểu Hội đồng nhân dân hu ện giám sát việc thực hiện Nghị qu ết  

Nghị qu ết nà  đã được Hội đồng nhân dân hu ện Hương Khê khoá XXI, 

Kỳ họp thứ hai thông qua ngà  30/8/2021 và c  hiệu lực kể từ ngà  thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Huyện ủ , HĐND, UBND hu ện; 

- UBMTTQ và các tổ chức ch nh trị xã hội huyện; 

- Đ ng ủ , HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Đại biểu HĐND hu ện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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