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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày      tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và 

miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022 trên địa bàn huyện Krông Nô 

 

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; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 02 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 ngày 6 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê duyệt 

danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 háng 8 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sáchn nhà nước 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Krông Nô; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sáchn nhà nước 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 

2022; 

Căn cứ Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày   tháng 12 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc 

giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày      tháng 

12 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số       /BC-HĐND ngày     tháng 12 năm 2022 

của Ban kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ 

họp. 



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương 

trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022 như sau: 

1. Trước điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương 

trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022 chi tiết theo phụ lục 

I, II, II.3, III, IV kèm theo. 

2. Sau điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương trình 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022. Chi tiết theo phụ lục I, 

II, II.3, III, IV kèm theo. 

 Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022 và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 

năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân 

sáchn nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 

Krông Nô năm 2022. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng 

nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VIII, 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày     tháng 12 năm 2022 và có kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông; 

- Các 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 huyện; 

- 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 

 



  


