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CONG bA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p -T do - Hanh phüc
Kbang, ngày

tháng 01 nàm 2021

NGHI QUYET
V bi trI von ngân sách huyn d dôi frng thtrc hiên
Dir an b trI on djnh dan dr vüng thiên tai xa Oak Rong, huyn Kbang
HO! DONG NHAN DAN HUYN KBANG
KHOA VII, K HQP TH15 MUYI SAU
Can cz- Luat i'd chzc chInh quyn dia phitcing nám 2015, Ludt tha ddi, bd sung
m5t sO diêu cza Lut tO chic ChInh phz và Lut to ch&c chInh quyên dja phircing nàm
2019;
Can ci Luat Ngán sách Nhà nzthc nám 2015 và Nghj djnh 163/2016/ND-CF ngày
21/12/2016 cáa ChInhphz htt&ng dOn thtc hin Lut ngdn sách nhà nwóc,
Can cii- Lut2t Ddu tu cOng näm 2019,
Can th Nghi djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/202 0 cla Chinh phü quy dfnh chi
tiét thi hành m5t sO diêu cza Lut DOu tit cOng,
C'àn ci Cong van sd 86/UBND-KTTH ngày 25/01/202 1 cia UBND tinh Gia Lai
"Vê vic triên khai dOu tu- cOc dir an khOn cOp trên dia bàn tinh ",
Xét T? trInh s 19/TTr-UBND ngày 26/01/2021 cüa UBND huyn v d nghj bd
ti-i vOn ngOn sách huyn dé dOi &ng thtc hin Dir an bO trI On djnh dOn cit vIing thiên tai
xã Dak Rong, huyn Kbang; Báo cáo thâm tra cüa Ban Kinh té
- Xã hOi HDND huyn vã
kiên thão 1un thông nhât cia các di biêu HOi dông nhân dan huyn tii k' hop,
QUYET NGHI:
Diu 1. Thng nht bE trI vn ngân sách huyn d c1i Crng thc hin
Dir an b trI
on djnh dan cir vüng thiên tai xA Dak Rong, huyn Kbang nhu ni dung TOr trinh sO
19/TTr-UBND ngày 26/0 1/2 021 cüa UBND huyn, ci the nhu sau:
- Ni dung thc hin: Lap quy hoach khu dan cir tai vj tn mâi; cong tác dn bü
giái phOng mt bang; dôi 1rng xay dung Nhà vAn hOa vâ scra ch&a nâng cap trtr&ng mu
giáo; H trçr trrc tiêp cho các h dan 20 triêu dng/ h.
- Tng ngun vn ngân sáchhuyen b tn d6i rng: 3.460 triêu dng (bang chfr: Ba
t, bOn tram sáu mjrcri triu dOng chán).
- Ngun vn thirc hin: K& dir ngân sách và tAng thu ngân sách nAm 2020 chuyn
sang nAm 2021.
Oiu 2. Giao UBND huyên t chirc thirc hin Nghj quy& nay.
Nghj quyt nay dA duçic HIDND huyn Khóa VII, k' hQp thr Miiri sáu thông qua
ngãy 27/01/2021 và cO hiu lire tCr ngày k./.
Nc,i nhân:
CHU TICH

- TT HDND tinh;
- U UBND tinh;
- Sr K hoach và Du tir;
- Sä Tài chInh;
- U Huyn Uy;
- U HDND huyn;
- U IJBND huyn;
- U UBMTTQ huyn;

