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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
   HUYỆN LÂM THAO 

 
 Số: 09/2014/NQ-HðND 
               
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lâm Thao,  ngày  19  tháng 12  năm 2014 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 
                                          

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26                
tháng 11 năm 2003; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014  của 
UBND huyện Lâm Thao về tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2014 
và kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2015 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, 
HðND huyện và các ý kiến thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phân bổ vốn ñầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế từ các nguồn 
thu cân ñối qua ngân sách huyện năm 2015 như sau:  

Tổng nguồn vốn ñầu tư:               67 tỷ ñồng  

  Trong ñó:  

* Phân theo lĩnh vực ñầu tư:  Tổng số 48 dự án, vốn bố trí 67 tỷ ñồng, bao 
gồm: giao thông, thủy lợi 18 dự án (vốn bố trí 46,2 tỷ ñồng, chiếm 69%); công cộng, 
quản lý nhà nước, thương mại 4 dự án (vốn bố trí 5 tỷ ñồng, chiếm 7,5 %); giáo dục 
ñào tạo 16  dự án (vốn bố trí 12,7 tỷ ñồng, chiếm 19 %); văn hóa, thể thao 4 dự án 
(vốn bố trí 2,6 tỷ ñồng, chiếm 3,9 %); Y tế 5 dự án, vốn bố trí 0,5 tỷ ñồng, chiếm 0,6 
%. 

 * Phân theo nguồn vốn: 

- Vốn NSNN tập chung: 17,1 tỷ ñồng, chiếm 25,5 %, gồm 8 dự án, trong ñó dự 
án hoàn thành 4 dự án, vốn bố trí 0,6 tỷ ñồng; dự án chuyển tiếp 4 dự án, vốn bố trí 
16,5 tỷ ñồng.  

- Ngân sách cấp huyện (tiền sử dụng ñất): 14 tỷ ñồng, chiếm 20,9 %, gồm 15 
dự án, công trình; trong ñó, thực hiện dự án  hoàn thành 3 dự án, công trình, vốn 
bố trí 3 tỷ ñồng; dự án chuyển tiếp 12 dự án, công trình, vốn bố trí 11 tỷ ñồng. 
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- Vốn bổ sung có mục tiêu và từ sự nghiệp kinh tế - xã hội: 35,9 tỷ ñồng, chiếm 
53,6%, bố trí cho 32 dự án; trong ñó dự án hoàn thành 22 dự án, vốn bố trí 24,4 tỷ 
ñồng, dự án chuyển tiếp 10 dự án, vốn bố trí 11,5 tỷ ñồng. 

  ðiều 2. HðND huyện giao:  

- UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.      

- Thường trực HðND huyện, các Ban và ðại biểu HðND huyện giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này ñược HðND huyện Lâm Thao khoá XVII, kỳ họp thứ mười 
một thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2014./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Hồ ðại Dũng 

 


