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CÔNG BÁO/Số 80+81/Ngày 30-12-2015

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÀU BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2015/NQ-HðND

Bàu Bàng, ngày 22 tháng 12 năm 2015

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch vốn
ñầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 5
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 ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân huyện Bàu Bàng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân
huyện và ý kiến của các ðại biểu Hội ñồng nhân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015,
cụ thể như sau:
Tổng vốn ñầu tư trên ñịa bàn huyện:
- Vốn tỉnh quản lý:

195 tỷ 842 triệu ñồng.
300 triệu ñồng.

- Vốn xổ số kiến thiết:

60 tỷ 000 triệu ñồng.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:

72 tỷ 000 triệu ñồng.

- Vốn phân cấp theo tỷ lệ ñiều tiết

58 tỷ 792 triệu ñồng.

- Vốn ngân sách huyện:

4 tỷ 750 triệu ñồng.
(Có danh mục kèm theo)

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện ñiều hành, kiểm tra chặt chẽ các công
trình xây dựng cơ bản ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí tại kỳ họp này, tất cả
các danh mục dự án ñã ñược phê duyệt phải thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất
thoát và sử dụng có hiệu quả vốn ñầu tư - xây dựng cơ bản.

