
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 HUYỆN BA BỂ 

 

Số: 566/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Bể, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

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

Căn cứ 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 Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11 2015; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách hằng năm; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách 

địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 443/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Ba Bể về Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 

2022; 
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Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách địa 

phương);    

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số: 170/TTr-UBND ngày 

15/12/2021 dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

huyện năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 557/BC-HĐND ngày 17/12/2021 của Ban 

kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.   

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2022, 

cụ thể như sau:  

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là: 31.607 triệu đồng (Ba mươi mốt tỷ, 

sáu trăm linh bảy triệu đồng), gồm các nguồn vốn sau: 

1. Nguồn vốn huyện điều hành: 13.377 triệu đồng (Mười ba tỷ, ba trăm bảy 

mươi bảy triệu đồng). 

 - Số phân bổ năm 2022 là: 12.077 triệu đồng (Mười hai tỷ, không trăm bảy 

mươi bảy triệu đồng), trong đó:  

+ Phân bổ cho 06 dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2021) là: 8.200 triệu 

đồng. 

+ Phân bổ cho 02 dự án khởi công mới năm 2022 là: 3.877 triệu đồng. 

- Dự phòng chưa phân bổ: 1.300 triệu đồng. 

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.230 triệu đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai 

trăm ba mươi triệu đồng). 

- Số phân bổ năm 2022 là: 10.030 triệu đồng, trong đó:  

+ Phân bổ cho 03 dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2021) là: 8.300 triệu 

đồng. 

+ Phân bổ cho 01 dự án khởi công mới năm 2022 là: 1.730 triệu đồng. 

- Dự phòng chưa phân bổ: 8.200 triệu đồng. 

3. Quỹ hỗ trợ Hội nông dân cấp huyện: Phân bổ năm 2022 là: 150 triệu đồng 

(một trăm năm mươi triệu đồng), nguồn ngân sách huyện (bổ sung từ nguồn dự phòng 

sang đầu tư). 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  
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Số dự phòng các nguồn chưa phân bổ trong năm 2022, giao UBND huyện báo 

cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp trong năm 2022 để phân bổ cho các dự án, bảo 

đảm theo đúng quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, kỳ họp thứ năm 

thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi văn bản điện tử: 
- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các  xã, 

thị trấn; 

- Đại biểu HĐND huyên; 

- LĐVP; 

Gửi văn bản giấy: 

- Các đơn vị không có HSCV; 

- Lưu: VT.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 
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