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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126/2010/NQ-HðND

Bến Cát, ngày 24 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch vốn ñầu tư, xây dựng năm 2011
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CÁT
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật liên quan ñến ñầu tư xây
dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Quốc hội khóa XII, về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 ñến 2011 của
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Sau khi xem xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội
ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt kế hoạch vốn ñầu tư - xây dựng cơ bản năm 2011, cụ thể
như sau:
Tổng kế hoạch vốn ñầu tư năm 2011

: 131 tỷ 000 triệu ñồng

Trong ñó:
+ Nguồn vốn phân cấp

: 101 tỷ 000 triệu ñồng

+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ

:

(ðính kèm danh mục các công trình)

30 tỷ 000 triệu ñồng

