HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 155/NQ-HĐND

Yên Châu, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 3)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
KHOÁ XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẨY
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 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 Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước
năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo
Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét Tờ trình số 409/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 138/BC-KTXH ngày 02 tháng 11 năm 2022
của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận và kết quả
biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi (lần 3), cụ thể như sau:
1. Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2022, được giao tại Quyết định số
1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022; Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày
06/9/2022 của UBND tỉnh: 36.299 triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, hai
trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn).
2. Kế hoạch vốn đã phân bổ lần 1: Tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày
31/8/2022 của HĐND huyện: 23.263,0 triệu đồng.
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3. Kế hoạch vốn đã phân bổ lần 2: Tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày
17/10/2022 của HĐND huyện: 2.315,0 triệu đồng.
4. Kế hoạch phân bổ lần 3: Phân bổ cho 06 dự án khởi công mới, số tiền:
10.721,0 triệu đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng
chẵn).
5. Vốn còn lại chưa phân bổ: 0 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân
huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI, kỳ
họp chuyên đề lần thứ bẩy thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực
từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn;
- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH, 100b.
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