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HUYỆN QUẢNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 08/NQ-HĐND   Quảng Hòa, ngày      tháng 9 năm 2022 
      

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1) 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA 

 KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ) 
                                       

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 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành 

án dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính 

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

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Quảng Hòa về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Quảng Hòa về việc điều chỉnh  kế hoạch đầu tư công năm 2022 

(lần 1);Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 1) như sau:  

Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện bố trí) từ 03 công trình 

sang hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg. Số điều chỉnh: 740 triệu đồng. 

 (Chi tiết biểu kèm theo) 
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 Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai 

thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân huyện theo 

quy định. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân 

dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa XX, kỳ 

họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực từ 

ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và ĐT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- Phòng Tài chính Kế hoạch; 

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thường 
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