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NGHỊ QUYẾT 

Về vi c dự kiến Kế hoạch ph n    vốn đầu tƣ công trung 

hạn từ nguồn ng n sách x y dựng cơ  ản tập trung của tỉnh    sung 

cho ng n sách cấp huy n 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 Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

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 4360/UBND-TH2 ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập 

trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021- 2025; 

 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 119/TTr-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 

2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BKTXH ngày 27/8/2021 của Ban 

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

huyện tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thống nhất chủ trương dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ 

sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 – 2025 với số tiền 138.606 triệu 

đồng (B ng ch : Một trăm ba mươi tám tỷ, sáu trăm linh sáu triệu đồng), trong 

đó dự kiến: 

- Phân bổ vốn trả nợ các dự án đã hoàn thành: 1.273 triệu đồng; 

- Phân bổ vốn các dự án chuyển tiếp: 36.128 triệu đồng; 

- Phân bổ vốn các dự án quy hoạch: 5.800 triệu đồng; 

- Phân bổ vốn đối ứng dự án AFD: 12.949 triệu đồng; 

- Phân bổ vốn các dự án khởi công mới: 82.456 triệu đồng. 

(Có chi tiết phụ lục danh mục dự án kèm theo) 

Điều 2: T  chức thực hi n 

1. Ủy ban nhân dân huyện: 

a. Căn cứ Nghị quyết này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan 

liên quan về dự kiến kế hoạch phân bố vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân 

sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện giai đoạn 

2021 - 2025 theo quy định. 

b. Căn cứ Luật Đầu tư công, danh mục các dự án khởi công mới đã được 

HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết này, kịp thời thực hiện các bước tiếp 

theo, hoàn thiện, hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công xây dựng theo quy định . 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, Kỳ họp thứ 

hai thông qua ngày 30/8/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- 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 
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