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NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2020 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Xét Tờ trình số 422/TTr-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện; Báo 

cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 23/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội của 
HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn cân đối ngân sách 

huyện như sau: 
1. Tổng vốn đầu tư là 32.331 triệu đồng (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi 

mốt triệu đồng), bao gồm các nguồn vốn:  
- Nguồn ngân sách tập trung: 17.331 triệu đồng. 
- Nguồn khai thác quỹ đất: 15.000 triệu đồng. 
2. Các nguồn vốn được bố trí như sau: 
- Bố trí 16.231 triệu đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành các công 

trình triển khai từ năm 2016 đến hết năm 2019. 

- Bố trí 16.100 triệu đồng cho các công trình khởi công mới kế hoạch năm 
2020. 

(Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, giao chỉ tiêu 
kế hoạch đúng và kịp thời, chỉ đạo các ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu 
tư khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo khối lượng thực 
hiện và giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các đại 
biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

DỰ THẢO 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp 
thứ 12 thông qua ngày     tháng 12 năm 2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;         
- Thường trực Huyện ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

CHỦ TỊCH 
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