
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN XUAN TRU'ONG Dc 1p - Tr do - Hanh phtIc 

S: /NQ-HDND Xuán Trzt&ng, ngày09tháng 12 nám 2021 

NGH! QUYET 
V/v thông qua K hoich phát triên kinh tê - xã hi 5 11am 

giai doin 2021-2025 trên dja bàn huyn Xuãn Trwông 

HQI BONG NHAN DAN HUYN XUAN TRIJONG 
KHOA XXI, KY HQP THU 4 

Can ct Luct Td chz'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut Sz'ca ddi, 
bô sung m5t so diêu cia Luçt TO chi'c ChInh phi và Lut TO chtc chInh quyên dia 
phitcing ngày 22/1 1/2019, 

Can cz' Lugt Ngán sách nhà nu'àc ngày 25/6/2015; 

Can ct' Quyet djnh so' 2599/QD-UBND ngày 03/12/202 1 cla UBND tinh v 
vic giao chi tiêu kê hogch và dzr toán ngán sách nhà nu'O'c näm 2022, 

Cán cz. Quyé't djnh sO' 1003/QD.-UBND ngày 02/6/2015 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phé duyt Quy hogch tOng the phát triên kinh te - xâ hi huyn Xuân 
Tru'àng den nàm 2020, dinh huàng den nám 2030, Quyêt djnh sO 1732/QD-UBND 
ngày 01/8/2017 cta UBND tinh Nam Djnh ye vic phê duyt Quy hogch xáy dzmg 
ving huyn Xuán Trur.5ng, tinh Nam Djnh den nãm 2030, djnh hu'óng den nàm 2050; 

Xét Ta trInh sO' 214/TTr-UBND ngày 08/12/2021 cüa UBND huyn v vic 
dé nghj thông qua Kê hoich phát trién kinh tê - xâ h5i 5 nám giai doçin 202 1-2025 
trên d.ia bàn huyçn Xuán Tru'àng; 

Sau khi nghe báo cáo thdm tra cz.a Ban Kinh ti - Xâ ht5i HDND huyçn và 
kiên các dgi biéu HDND huyn. 

QUYET NGHI: 

Biêu 1. Thông qua K ho?ch phát trin kinh t - xA hi 5 näm giai don 
2021-2025 trên dja bàn huyn Xuân Trung (co Kê hoich chi tiét kern theo). 

Biu 2. Giao UBND huyn to chü'c thirc hin Nghj quyêt nay. 

Biêu 3. Thung truc HDND, các Ban HDND và các di biu HDND huyn 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dà duqc HDND huyn khóa XXI, kS'  h9p thtr 4 thông qua 
ngày 09 tháng 12 näm 2021 và có hiu içrc kê tr ngày thông qua.!. 

No'i  nhân:/k 
- TT HDND tinh; 
- TT Huyn iy, HDND, UBND 1luyil; 
- Dai biêu HDND huyên; 
- Các co quail, doii vi, cá iihân lien quail; 
- Luu: VT. 
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