
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /NQ-HĐND Kon Rẫy, ngày       tháng       năm       

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách  

Nhà nước năm 2022 huyện Kon Rẫy 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2022 huyện Kon Rẫy; Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 01 tháng 12 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2021 và kết quả xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo 

cáo thẩm tra số 277/BC-BKTXH ngày 06 tháng 12 năm 2021 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. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 

huyện Kon Rẫy. 

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 của huyện Kon Rẫy là 

34.931 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 20.000 triệu đồng; chi ngân sách 

huyện là 14.931 triệu đồng (chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 01 kèm theo). 

2. Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ từ nguồn ngân 

sách huyện (chi tiết tại các biểu số 02 kèm theo).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
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3. Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ từ nguồn ngân 

sách tỉnh (chi tiết tại các biểu số 03 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

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

nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 

3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;                        

- UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Tổ Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT HĐND&UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP và các CV; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CV(HĐ). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Quang Thạch 
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