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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phong, ngày 24 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch ñầu tư xây dựng cơ bản
và danh mục các công trình thuộc kế hoạch ñầu tư công năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc
hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế
hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm;
Sau khi xem xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của
UBND huyện Tuy Phong về kế hoạch ñầu tư công năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách
huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2016 của huyện như
sau:
1. Tổng vốn ñầu tư:

39.400 triệu ñồng.

Trong ñó:
- Nguồn ngân sách tập trung (bao gồm tiền sử dụng ñất): 30.200 triệu ñồng;
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cân ñối trong ngân sách huyện: 3.500 triệu
ñồng;
- Nguồn thu ñể lại quản lý qua NSNN:
2. Phân khai ñầu tư các danh mục công trình:

5.700 triệu ñồng.
39.400 triệu ñồng

Phân khai kế hoạch vốn ñầu tư công cụ thể như sau:
a) Thanh toán nợ các công trình hoàn thành từ năm 2015 trở về trước: 10.000
triệu ñồng;

