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S:  171  /2O21/NQ-HDNII Báo Yen, ngày3'l tháng nàm 2021 

NGH QUYET 
V vic giao Uy ban nhân dan huyn quyt dinh chü tru'o'ng du tir 

mt so dir an theo quy dnh cüa Lut Bâu tir cong nàm 2019 

HQI BONG NHAN DAN HUYN BAO YEN 
KHOA XVII- KY HQP TH1J' BA 

Can c&Lu42t TI ch&c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Ludt tha dli, hI sung mt so Diu cia Lut TI chic C'hInh phi'i và Lut To chic 
chInh quyln djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c&LuçtNgân sách lVhà nuó'c ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can cii' Lugt DIu hi cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Can cii' Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luat  ngày 22 tháng 6 nàm 
2015, Luát tha dOi, hO sung m5t sO diêu cia Lut Ban hành van ban quy phgm 
pháp luat  ngày 18 tháng 6 näm 2020, 

Xét Ta trInh sl 526/TTr- UBND ngày 26 tháng 8 näm 2021 cia UBND huyn 
Báo Yen; Báo cáo thdm tra sl 104/BC-HDND ngày 30 tháng 8 nàm 2021 cia Ban 
Kinh tlxâ h5i H5i dIng nhân dan huyn; kiln tháo luán, bilu quyé't cia các dgi 
bilu H5i dIng nhán dan huyn tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Hi dông nhân dan huyn giao Uy ban nhân dan huyn quyêt 
dlnh chü trtro'ng dan tir mt so dir an theo quy d!nh  cüa Lut dâu tir cong 
2019 nhtr sau: 

1. Hi dng nhân dan huyn quy& djnh chü truong du tu các chuong trInh, 
dir an theo thâm quyên quy djnh ti Khoãn 7, Diêu 17, Lut Dâu tu cong so 
39/2019/QH14 tai  các  kS'  h9p cüa Hi dông nhân dan huyn. 

2. Trong th?i gian giüa 2 k hQp, Hi dng nhân dan huyn giao Uy ban 
nhân dan huyn quyêt djnh chü trucmg dâu tu các d1r an, cong trInh nhóm C sü 
drng von ngân sách dja phuang, bao gôm Ca vOn bô sung có rn1ic tiêu tü ngân 
sách cap trén, các nguôn von hçip pháp cüa da phuong thuc cap huyn quán 1 
có tong müc dâu tu dithi 05 t dông, trü các cong trInh, dir an có lien quan den 
vic thu hôi dat, giâi phóng mt bang, tái djnh cu và các dir an to qu dat dâu giá 
dê thu tiên sir ding dat. 



guyn Anh Chuyên 

Diu 2. Trách nhim và hiêu hrc thi hành 

1. USi ban nhân dan huyn chju trách nhim thirc hin Nghj quy& và dam 
bâo theo các tiêu chI sau: 

a. Phü hçip vâi mvc  tiêu, djnh huâng phát trin, khâ näng tài chInE, d.c dim 
ci1 the cüa dja phuong và trong kê hoach dâu tu cong trung hn dã ducc cap có 
thâm quyên phê duyt. 

b. UBND huyn báo cáo Thumg trrc HDND huyn truôc khi phê duyt chü 
truang dâu tu, tong hçip và báo cáo HDND huyn tai kS' h9p gân nhât. 

2. Thix?mg trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, các To di 
biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan huyn có trách nhim 
giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

3. Nghj quy& nay dã duc Hi dng nhân dan huyn Báo Yen Khóa XVII, 
ki hçp thu ba thông qua ngày 31/8/2021, có hiu 11rc k tü ngày 15/9/2021 và 
thay th cho Nghj quy& s 22/NQ-HDND ngày 15/5/2020 cña Hi dng nhân dan 
huyn v vic giao U ban nhân dan huyn quy& djnh chü trumg du tu mt s 
d? an theo quy djnh cüa Lut Du tu cong näm 2019./. 

Noi nhân: 
- TT. HDND, UBND tinh; 
- TT. HU, HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Uy ban MTTQVN huyn; 
- Các Ban, T HDND huyn; 
- Các DB HDND huyn; 
- Các c quan, don vj Co lien quan; 
- Lãnh do VP HDND và UBND huyn; 
- TT. HDND, UBND các xã; 
- Lixu: VT, 

CHU TICH 


	Page 1
	Page 2

