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HUYN  BA.I LOC Bc 1p - Tr  Io -  Hinh phüc 

Sôo2'3 /NQ-HDND Dgi Lóc, ngày/15tháng40nám 2022 

NGH! QUYET 
Biêu chinh co' ch ctâu tir thirc hin chirong trInh 

phát triên thüy lçri nhô, thüy lçri ni clông và tu'ó'i tiên tiên, tiêt kim 
nir&c trên dja bàn huyn Bi Lc giai 1on 2021-2025 

HQI BONG NHAN DAN HUYN DAI LOC 
KHOA XII, KY HQP TH 9 

Can cii' Lut To chi'c chInh quyên dja phuang ngày 19/6/2015, Lut 
Szta dOi, bO sung mç5t sO diêu Lut TO chic GhInhp/iz và Lut TO chz'c chInh 
quyên djaphuctng ngày 22/11/2019, 

Can ci Lut Ngán sách N/ia nithc ngày 25/6/2015, 

Can ci Lut Du tu' cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Can ci Nghj quyê't sO' 03/2021/NQ-HDND ngày 12/01/2021 cza HDND 
tInh Quáng Nam ye quy djnh chInh sách hO trciphát triên thzy lQ'i nhO, th 
lcri nQi dOng và twó'i tiên tiên, tiêt kim nu'óc trén dfa bàn tinh Quáng Nam 
giai dogn 202 1-2025, 

Can ci' Quylt djnh sO' 559/QD-UBND ngày 03/3/2021 cia UBND tinh 
Quáng Nam ye trién khai thy'c hin Ngh/ quyêt so 03/2021/NQ-HDND ngày 
13/01/202 1 cza HDND tinh Quáng Nam Quy djnh c/'imnh sách ho trç7 phát 
triên thiy lcri nhó, tithy lcxi ni dOng và tuó'i tién lieu, tiêt kim nithc trén dja 
bàn tInh Quáng Nam giai dogn 202 1-2025, 

Can cz' Quylt djnh sO' 861/QD-TTg ngày 04/6/2021 cz'ia Thz tzthng 
ChInh phi Phê duyt danh sách các xâ khu vztc fil, khu vyv II, khu vwc I 
thu5c vuing dOng bào dan t5c thiêu sO và mien nth giai dogn 2021-2025, 

Xét Ta trInh sO 234/TT-UBND ngày 06/10/2022 cia UBND huycn Dqi 
Lóc; Báo cáo thám tra cña Ban Kinh tê - Xâ h7i ca HDND huyn và kién 
tháo lun cia dgi biêu HDND huyn tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. TMng nhât diu chinh Co ch d.0 tx thixc hin chiicing trmnh 
phát triên thüy igi nhó, thüy igi ni dông và tu&i tiên tiên, tiêt kim nuc 
trên dja bàn huyn Dai  Lc giai doan  2021-2025 v&i các ni dung chU yêu 
sau: 

1. V dãu tir Kiên cô hóa kênh mu'o'ng. 

+ Ngân sách tinh dâu tu : 70% (quy djnh tai  QD 559) 

+ Ngân sách huyn : 20% 

+ Ngân sách xã, thj trân và nguôn von hcip pháp khác: 10% 
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2. V phát trin thüy lqi nhó: 

+ Ngân sach tinh h tn ti da 70% tng mirc ctâu tu xây drng Va 

không qua 03 t' dông cho 01 cong trInh. 

+ Ngân sách huyn : 20% 

+ Ngân sách xã, thj trn và ngun vn hcrp phá.p khác: 10% 

3. V du tir cong trinh ttthi tiên tiên, tiêt kini nir&c: 

a) H trçl d.0 tu xây dirng cong trinh theo t 1 sau: 

Ngân sách tinh h trq t& da 50% tng mirc dâu tu cOng trInh nhung 
không qua 40 triu dông/0 1 ha, phân con lai do te chfrc, cá nhân dâu tu thirc 
hin. 

b) H trçi san phng dng rung: Ngân sách. tinh h trçc ti da 50% di 
vâi các khu vrc nhi.rng khOng qua 10 triu dôngl0 1 ha, phân cOn lai do to 
chirc, Ca nhân dâu tu thirc hin. 

4. Kinh phI dn bü, giãi phóng mt bang: V kinh phi dn bü, giãi 
phóng m.t bang dê thtrc hin kiên cô hóa kênh aluong; cong trInh thUy lqi 
nhO; cong trInh tuâi tiên tiên, tiêt kim nuc do ngân sách xã, th trail và to 
chrc, Ca nhân dâu tLr thirc hin. 

Diêu 2. To chine thirc hin 

1. Giao UBND huyn t chüc trin khai thirc hin Nghj quy& theo 
dung quy djnh cüa pháp 1ut; 

2. Trong qua trInh thrc hin, tnrng hp có vu&ng mac, phát sinh, 
UBND huyn thông nhât vâi Ththng tnrc HDND huyn giãi quyêt và báo 
cáo FIDND huyn tti kr  hçp gân nhât. 

3. Thixxng trrc HDND, các Ban cüa HDND, T di biu HDND, di 
biêu BDND huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dâ duçic Hi dng nhân dan huyn Dti Lc khóa XII, 
h9p thu 9 thông qua ngày 19/10/2022 Va thay the cho Nghj quyêt so 

121/NQ-HDND Ngày 26/4/202 1 cüa HDND huyn Di Lc.I. 

No'inhân: 
- Thumg trijc HDND, UBND tinh Quáng 
Nam (báo cáo); 
- Thixng trrc Huyn üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các ca quan, dan vj có lien quail; 
- TT HDND - UBND các xã, TT; 
- CPVP; 
- Luu: VT, CVHD. 


	Page 1
	Page 2

