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Số: 17 /NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ
sang năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TƯ
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 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân
Tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ sang năm
2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu
tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ
sang năm 2022, với tổng vốn 150.016,966 triệu đồng.
Bao gồm:
- Vốn ngân sách tập trung cấp Tỉnh quản lý: 30.062,129 triệu đồng (kể cả
9.048,545 triệu đồng vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu).
- Vốn xổ số kiến thiết: 119.954,838 triệu đồng (kể cả 46.180,988 triệu đồng vốn
Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu).
(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chỉ tiêu kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị chủ
đầu tư thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được phép kéo dài, đẩy nhanh tiến độ
thanh, quyết toán công trình hoàn thành.
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa X, Kỳ họp
thứ tư thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;

CHỦ TỊCH

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;

- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
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