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NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện  

và huy động, lồng ghép nguồn khác giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 

  

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 Văn bản số 61/TTHĐND ngày 31/12/2020 của HDND huyện về 

việc phúc đáp Văn bản số 147/TTr-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025; Báo cáo th m tra số 11/BC-BKTXH ngày 

25/6/2021 của Ban Kinh tế - X  hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn ngân sách 

huyện và huy dộng nguồn khác giai đoạn 2021-2025: 

1. Mục tiêu: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu nhằm 

phát triển đồng bộ để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, tạo điều kiện thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh vào năm 2024. 
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2. Định hướng:  

- Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, như; các dự án đầu tư nâng cấp hệ 

thống các công trình giao thông, thủy lợi, điện, xử lý môi trường, trường học, y 

tế, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn...... 

- Ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, thị trấn đạt độ thị văn minh, nhất là đối với các xã đăng ký đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình 

từ năm 2021-2023 và các công trình quan trọng cấp bách phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.  

Điều 2. Tổng mức vốn đầu tư, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 

ngân sách huyện và huy động, lồng ghép các nguồn vốn khác giai đoạn 

2021-2025: 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 914.000 triệu đồng, trong đó phân bố: 

- Ngành giao thông: 60 công trình, với tổng mức đầu tư: 360.300 triệu đồng; 

- Ngành thủy lợi: 14 công trình, với tổng mức đầu tư: 87.200 triệu đồng; 

- Ngành giáo dục: 62 công trình, với tổng mức đầu tư: 249.500 triệu đồng; 

- Ngành văn hóa: 06 công trình, với tổng mức đầu tư: 18.500 triệu đồng; 

- Ngành y tế: 06 công trình, với tổng mức đầu tư: 32.000 triệu đồng; 

- Ngành quản lý nhà nước: 09 công trình, với tổng mức đầu tư: 131.800 

triệu đồng; 

- Ngành khác: 05 công trình, với tổng mức đầu tư: 34.700 triệu đồng. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Điều 3: Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

và các quy định pháp luật liên quan, cụ thể hóa Nghị quyết hằng năm tổ chức 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định pháp luật, định kỳ 

báo cáo Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát 

sinh, điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo với Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ 

họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các xã, thị trấn có công trình, dự án đầu tư trên đia bàn phối hợp tham 

gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021-2026, kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 30/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 

 


		hoidongnhandan@hatinh.gov.vn
	2021-07-12T20:32:33+0700


		hoidongnhandan@hatinh.gov.vn
	2021-07-12T20:33:06+0700




