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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đ u tư c ng số 39 2019   14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40 2020 NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của chính 

phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đ u tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ- ĐND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của  ội 

đồng nhân dân tỉnh Đắk nông về việc cho ý kiến về kế hoạch đ u tư công năm 

2023; 

Căn cứ Nghị quyết số       /NQ- ĐND ngày    tháng    năm 2022 của  ội 

đồng nhân dân huyện Kr ng N  về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đ u tư 

c ng giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đ u tư c ng trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện; 

Căn cứ  uyết định số           Đ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk N ng về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đ u tư phát triển nguồn 

ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét đề nghị của UBND huyện Krông Nô tại Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      

tháng   năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân 

huyện tại Báo cáo số       /BC- ĐND, ngày     tháng   năm 2022 và ý kiến của Đại 

biểu  ội đồng nhân dân huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023, với tổng số 

tiền là 68.854 triệu đồng (phụ biểu số 01 kèm theo) gồm: 

 1. Nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện:      14.854 triệu đồng 

 2. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện:      58.500 triệu đồng 

 2.1. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2023:           58.500 triệu đồng 

          3. Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và Tỉnh hỗ trợ:                                                                                       
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                                                                                                   4.500 triệu đồng 

 (Không kể các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương, nguồn 

vốn khác tỉnh chưa giao). 

 3. Danh mục công trình đầu tư năm 2023: (phụ biểu số 02 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao cho Uỷ ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 

2023 có hiệu quả đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, 

Luật Xây dựng và các văn bản quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 

năm 2023. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung 

chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án do UBND huyện bố trí vốn theo 

quy định và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. 

2. Đối với số vốn tỉnh giao và bổ sung trong năm cụ thể cho từng chương 

trình, dự án, Ủy ban Nhâm dân huyện chủ động cho chủ trương đầu tư và giao 

vốn cho các chủ đầu tư kịp thời triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo với 

Thường trực HĐND huyện tổng hợp để báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp gần 

nhất. 

3. Đối với số vốn chưa phân bổ, số vốn tỉnh bổ sung trong năm chưa giao 

cụ thể cho từng chương trình, dự án, công trình, đề nghị UBND huyện có phương 

án thống nhất với Thường trực HĐND huyện. Đồng thời chủ động cho chủ trương 

đầu từ và giao vốn cho các đơn vị thực hiện. 

4. Giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, 

các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện có nhiệm vụ giám sát 

việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khoá VIII 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày       tháng     năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TT HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT; 

- TT: Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện;                       

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các Ban Đảng và VP Huyện uỷ;                                                    
- Đại biểu HĐND; 

- VP. HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

-  HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

 - Lưu VT.                                                                                               

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quốc 
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