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Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 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 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh Bình 

Phước về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 

Chơn Thành về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 23/6/2022 của UBND 

huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các 

vị đại biểu HĐND huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của huyện Chơn Thành, cụ thể như sau:  

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 sau khi điều 

chỉnh là 6.023,546 tỷ đồng, tăng 741,419 tỷ đồng (từ 5.282,127 tỷ đồng tăng lên 

thành 6.023,546 tỷ đồng), tương ứng tăng 14,0% so với số vốn đã được HĐND 

huyện thông qua tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 27/12/2021, trong đó: 

- Nguồn vốn CTMTQG nông thôn mới: 10 tỷ đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh: 732,116 tỷ đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện: 4.876.647 tỷ đồng, gồm: 

+ Vốn tỉnh phân cấp: 156,902 tỷ đồng. 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.708,200 tỷ đồng. 

+ Nguồn tăng thu cân đối ngân sách: 11,259 tỷ đồng. 
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+ Nguồn vốn kết dư giai đoạn 2016 – 2020: 286 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách xã: 404,783 tỷ đồng, gồm: 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 300,950 tỷ đồng. 

+ Nguồn vốn kết dư giai đoạn 2016 – 2020: 103,833 tỷ đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 

27/12/2021 của HĐND huyện. 

Giao UBND huyện tổ chức thực hiện; giao Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND  và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Chơn Thành khóa XII, kỳ họp thứ 5 

thông qua ngày ..../..../2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND-UBND tỉnh (b/c); 

- TT.HU, TT.HĐND-UBND-UBMTTQ huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

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

- TT.HĐND-UBND các xã-thị trấn; 

- LĐVP, các CV;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Hải 

       
 

 


