
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRUNG Bic 1p - Tir do - Hinh phüc 

• S:  ?c  /NQ-HDND Xuân Trzth'ng, ngày69 tháng 12 nám 2021 

NGH! QUYET 
V/v phê chuân Ké hoch du tir cong nàm 2022 

fir nguôn ngãn sách dla  phu'o'ng huyn Xuân Tru'ö'ng 

HQI BONG NHAN DAN HUYN XUAN TRU'O'NG 
KHOA XXI, K( HQP THIY 4 

Can cii' Lut T chi'c chInh quyên dja phu'cing ngày 19/6/2015; Lut Si'a do'!, 
bO sung mt sO diêu cia Lut TO chic ChInh phi và Lut TO chic chInh quyên dja 
phu'o'ng ngày 22/11/2019, 

Can thLut Ddu tu'cOngngày 13/6/2019; 

Can ct'Luçt Ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015, 

Can cii' Quyê't djnh sO' 2599/QD-UBND ngày 03/12/202 1 cia UBND tinh ve 
vic giao chi tiêu ké hogch và a'y' toán ngán sách nhà nzthc nám 2022; 

Xét Ta trInh so' 215/TTr-UBND ngày 08/12/2021 cla UBND huyçn v vic 
dê nghj phê chuán Kê hoQch dáu tu' cOng nãm 2022 tui' nguOn ngán sách df a 
phuv'ng huyn Xuán Tru'àng, 

Sau khi nghe báo cáo thám tra cia Ban Kinh té' - Xâ h5i HDND huyçn và j 
kién các dcii biéu HDND huyn. 

QUYET NGH: 

Diêu 1. Phê chun Kê hoch dâu ti,r cong näm 2022 tir ngun ngân sách dja 
phuo'ng huyn Xuân Trung (cO Kê hogch chi tiêt kern theo). 

Diu 2. Giao UBND huyn t chrc thirc hin Nghj quyt nay. 

Diêu 3. Thuè'ng trirc HDND, các Ban HDND và các di biêu HDND huyn 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay a du'qc HDND huyn khóa XXI, kSi  h9p thtr 4 thông qua 
ngày 09 tháng 12 nãm 2021 Va có hiu lixc ké tr ngày thông qua.!. 

No'! n/ianLj 
- TT HDN115 tinh; 
- TT Huyn Uy, HDND, UBND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don v, cá nhân lien quail; 
- Lixu: VT, 



KE HO4CH DAU TU' CONG NAM 2022 

hành kern theo Nghj quyé't s 25/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 

cza HDND huyn khóa XXL nhiçm k)) 2021-2026) 
Don vi. Triêu dn - 

Ni dung 
- 
Sôtiên 

I Tôngngulnvn 62.317 

1 Ngun thu ngân sách näm 2021 chuyn sang 39.3 17 

2 Ngun thu tr ngun thu si:r diing dat giãn dan näm 2022 18.000 

3 Ngun thu t1r du dAt khu dan cu tp trung các xä, thj trn 5.000 

II Diy kiên phu'o'ng an phân bô 62.317 

1 Cái tao,  sra chüa tn1 so' Phông Giáo diic và Dào tao 1.144 

2 
Cài tao,  sira cha nhà h9c 02 tng Va CáC hang miic ph trçl 

Trung tam bM duO'ng chInh trj huyn 
1 000 

3 Cài tao,  nâng cp mt s hang miic Dn Lit s9 huyn 9.650 

Cái tao,  sfra chü'a h thng tha nba lam vic 4 tng và các hang 

mic phii tr trV so' lam vic Huyn üy 
4 000 

5 

Lp dat, nâng cp h thng den din chiu sang do thj tü niit 

giao dAu cu Lac  qun dn Trung tam huyn và 1p dt Camera 

an ninh trên dja bàn huyn 

4.700 

6 H trçi các xã xây dirng nhà van hoá xóm 220 

7 H trcy các xã chi hoàn thiên HS và cp GCN dn diên dôi thtra 1.000 

8 Chi thçrc hin cOng tác dAu giá quyên sir ding dat 1.000 

Diu chinh quy hoach  XD viing huyn Xuân Truo'ng, tinh Nam 

Djnh dn nam 2030, tam nhIn den nãm 2050 
1 800 

10 Lp kê hoach sir ding dat nãm 2023 huyn Xuân TrtrO'ng 1.000 

11 Lip, diu chinh quy hoach  chi tiêt trên dja bàn huyn 2.000 

12 
Xir l cp bach khc phiic sir cô sat  1' phIa ha lu'u cOng Ha 

Miêu 2 thuc h thng thuS' nOng Xuân ThuS' 
4 000 

13 Câi tao,  nâng cp san vn dng huyn 10.000 

14 H trç chi dAu tu' xây dirng ca bàn cho các xã 9.400 

Cài tao,  nâng cp h thing duè'ng, h thng rãnh thoát nuOc 

khu trung tam huyn 
5 000 

16 DrphOng 6.403 


	Page 1
	Page 2

