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NGHỊ QUYẾT 

V/v điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

từ nguồn ngân sách địa phương huyện Xuân Trường 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND huyện về 

việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương 

huyện Xuân Trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND huyện về 

việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn cấp 

quyền sử dụng đất; 

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện các dự án và nguồn vốn đầu tư công 

năm 2022; nhu cầu bố trí vốn năm 2022; điều kiện thực tế của huyện; 

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện về việc 

đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách địa 

phương huyện Xuân Trường; 

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách địa 

phương huyện Xuân Trường (chi tiết theo phụ lục đính kèm theo). 

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại 

biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 



Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 8 thông qua 

ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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