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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 48 /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  08 tháng 11 năm 2022 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ nguồn vốn Nông thôn mới từ ngân sách Trung ương,  

ngân sách Tỉnh năm 2022 và điều chuyển, phân bổ một số dự án 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/9/2019; Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 

26/11/2013; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND 

tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Ngân sách nhà nước và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 của HĐND 

tỉnh phân bổ kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022  

thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày về 02/8/2021, của Hội đồng 

nhân dân huyện, ban hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Kỳ Anh; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND huyện 

về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. 

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Kỳ Anh 

Về phân bổ nguồn vốn NTM ngân sách TW, ngân sách tỉnh năm 2022 và 
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phương án điều chuyển vốn một số dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phân bổ 8.628 triệu đồng nguồn vốn Nông thôn mới từ ngân sách 

Trung ương và 20.000 triệu đồng nguồn vốn Nông thôn mới từ ngân sách Tỉnh 

năm 2022 cho 04 công trình trên địa bàn. 

(Chi tiết tại phụ lục 01) 

 Điều 2. Điều chuyển 17.805.383.705 đồng của các dự án được bố trí vốn 

chưa giải ngân được trong năm 2022 và dự án các năm đã hết nhiệm vụ chi để 

bố trí cho các dự án khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và hỗ trợ các xã xây dựng các tuyến đường mẫu. 

(Chi tiết tại phụ lục 02) 

Điều 3. Điều chuyển 188.230.000 đồng nguồn vốn bổ sung mục tiêu dự 

án Trụ sở Trung tâm hành chính huyện cho dự án Đường giao thông nông thôn 

từ thôn Trường Xuân xã Kỳ Tây đi tỉnh lộ 551. 

(Chi tiết tại phụ lục 03) 

 Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân huyện giao chi tiết kế hoạch vốn cho các đơn vị để 

triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách 

Nhà nước và các quy định hiện hành. 

2. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và các 

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

 Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XX, kỳ 

họp thứ 7, thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- TT HĐND,UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Trần Thành Nam 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-11T15:02:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-11T15:02:25+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân Huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




