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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
HUYỆN vụ BẢN

Số: 93/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT
về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vụ Bản năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DẦN HUYỆN ỵụ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một so điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyền địa 
phương năm 2019; $ ■*£. ú

Càn cứ Luật Đảư-tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sảch"hhữ-ỵắ/ớc ngày 25/6/2015;

Cản cứ Nghị định sổ' 40/2020/ND-CP ngàỵ 06/4/2020 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một so điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 
định cơ chế quản lý, tô chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định sổ 1632/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc phân bo kế hoạch von đầu tư phát triến nguồn ngân sách 
trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 
và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trĩnh số 226/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của ƯBND huyện Vụ 
Bản về việc phân bổ kế hoạch von đầu tư phát triến Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới huyện Vụ Bản năm 2022; Báo cáo thâm tra của 
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ỷ kiến thảo luận của đại biêu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vụ Bản năm 
2022 chi tiêt cho các dự án với tông sô tiên là: 12,4 tỷ đông {Mười hai tỷ bôn 
trăm triệu đồng), cụ thể như sau

- Vốn hỗ trợ huyện Vụ Bản xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 
NTM giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao: 2,5 tỷ đồng.

- Vốn hỗ trợ các xã, thị trấn: 9,9 tỷ đồng.
{Chi tiết theo phụ lục đỉnh kèm)
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- Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu 
quôc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh bô sung có mục tiêu năm 2022

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thiện 
hồ sơ, trình các sở, ngành liên quan theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 
đại biếu Hội đồng nhân dân và các đại biêu Hội đồng nhân dân huyện giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa 20, 
nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 15/11/2022 và có hiệu lực 
từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh Nam Định;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, ƯBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tm điệrutử của huyện;
- Lưu: VT.
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Phạm Văn Quyết
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