
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRUYNG Bc 1p - Tur do - Hnh phñc 

S: /NQ-HDND Xuán Truàng, ngày 6'9 tháng 12 nám 2021 

NGH! QUYET 
V/v thông qua Kê hoich phát triên kinh tê - xã hi nm 2022 

trên dja bàn huyn Xuân Tru'ông 

HQI BONG NHAN DAN HUYN XUAN TRU'ONG 
KHOA XXI, K( HQP THU 4 

Can ct'i Lut T chtc chInh quyen dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luát Sz.ca dó'i, 
bó sung m3t so diéu cia Lut TO chz'c ChInh phi và Lut To chi'c chInh quyên dja 
phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can th Lut Ngân sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 

Can cz' COng van sO' 98/UBND-VP2 ngày 29/7/2021 cia UBND tinh v vic 
xáy c4cng  Kê hooch phát triên kinh tê - xä hç51 và dy' toán ngán sách nhà rncO'c 
nám 2022, 

Can ct' Quye't d/nh sO' 2599/QD-UBND ngày 03/12/2021 cia UBND tinh ye 
viçc giao chi tiêu ké hoich và dy' toán ngân sách nhà nzthc nàm 2022; 

Xét T& trInh sO' 213/TTr-UBND ngày 08/12/2021 cta UBND huyn ye vic 
dé nghj thông qua Ké hoqch phát trién kinh té - xd hç$i nàm 2022 trên d/a bàn 
huyn Xuân Truàng; 

Sau khi nghe báo cáo thOm tra cia Ban Kinh té' - Xd hçäi FIDND huyn và 
kién các dçii biéu HDND huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua Kê hoch phát trin kinh t - xâ hi nãrn 2022 trên dja 
bàn huyn Xuân Trurng (CO Kê hogch chi tiét kern theo). 

Biêu 2. Giao UBND huyn t chüc thirc hin Nghj quyêt nay. 

Biêu 3. Thithng trirc HDND, các Ban HDND và các di biêu HDND huyn 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã du'çc HDND huyn khóa XXI, kS'  h9p thir 4 thông qua 
ngày 09 thng 12 näm 2021 và có hiu 1irc kê tü ngày thông qua.!. 

ATo1 nhân:4Y,' 
- TT HDNO tinh; 
- TT Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Dal biêu HDND Iiuyên; 
- Các co quail, don vj, cá iiliãn lien quail; 
- Luu: VT. 
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