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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/2009/NQ-HðND

Thuận An, ngày 22 tháng 7 năm 2009

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư và xây dựng cơ bản năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức HðND-UBND ñược Quốc hội thông qua 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;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1440/TTr-UBND ngày 25/06/2009 của UBND
huyện Thuận An về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư và xây dựng năm 2009.
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của ñại biểu Hội
ñồng nhân dân,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí thông qua kế hoạch ñiều chỉnh vốn
ñầu tư và xây dựng năm 2009 như sau:
Tổng số vốn ñầu tư và xây dựng năm 2009 là: 232,296 tỷ ñồng (Hai trăm ba
mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu ñồng) - (các danh mục công trình có Phụ
lục kèm theo), bao gồm:
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 37,180 tỷ ñồng (ba mươi bảy tỷ, một trăm tám
mươi triệu ñồng);
- Nguồn vốn phân cấp: 167,729 tỷ ñồng (một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm
hai mươi chín triệu ñồng);

- Nguồn vốn sự nghiệp: 27,387 tỷ ñồng (hai mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi
bảy triệu ñồng);
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai
thực hiện nghị quyết ñảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2009. Trên cơ sở báo cáo

