HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
Số: 05/2014/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm
2003;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Kế hoạch số 2095/KH-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai và
thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014
của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Sau khi xem xét Tờ trình số: 194/TTr-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân
huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
-Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
2016-2020 của Ủy ban nhân dân huyện như sau (kèm danh mục dự án):
1. Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu Nông thôn mới: 119 tỷđồng
Chọn và bố trí vốn cho các dự án về giao thông, thủy lợi, Trung tâm văn hóa thể thaohọc tập cộng đồng xã và Nhà văn hóa ấp kết hợp văn phòng ấp; đủ để đạt chuẩn về xây dựng
Nông thôn mới, không theo nhu cầu đã quy hoạch. Chọn tập trung cho 3 xã xây dựng Nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020: xã Thái Bình (nhu cầu 68 tỷđồng/101 dự án), xã Đồng Khởi
(nhu cầu 65 tỷ đồng/35 dự án), xã Trí bình (nhu cầu 37 tỷđồng/17 dự án).
Tổng số vốn cần đầu tư 3 xã xây dựng Nông thôn mới: 170 tỷ đồng; trong đó: vốn tỉnh
hỗ trợ 70%: 119 tỷ đồng, vốn huyện đối ứng 30% : 51 tỷ đồng (ngân sách huyện, xã, vốn vận
động)
2. Vốn tỉnh hỗ trợ khác: 58 tỷđồng
Chọn tập trung: nâng cấp các tuyến giao thông liên xã; cải tạo, nâng cấp trụ sở và công
trình dân dụng khác (trong nhu cầu 243 tỷđồng)
3. Nguồn vốn huyện giai đoạn 2016-2020:
Năm 2016 dự kiến 15 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 10% theo quy định; tổng nguồn
vốn cả giai đoạn 2016-2020 khoảng: 92 tỷ đồng
- Ưu tiên bố trí: vốn đối ứng 3 xã xây dựng Nông thôn mới (sử dụng 51 tỷ đồng/nguồn
vốn 92 tỷ đồng)
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- Còn lại 41 tỷ đồng bố trí: thanh toán nợ, thanh toán phần chuẩn bị đầu tư, từ nguồn
vốn tỉnh bố trí các dự án; các tuyến giao thông, trụ sở xã, công trình dân dụng lĩnh vực quốc
phòng an ninh, giáo dục thật bức xúc (trường hợp đề nghị nhưng tỉnh không bố trí vốn).
* Trong nguồn vốn huyện còn lại 41 tỷ đồng; kết hợp nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững, Quyết định số 160/QĐ-TTg, ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 2015 (cho 6 xã biên giới + 2 xã Nội địa: Hảo Đước, Trí Bình), vốn hỗ trợ đầu tư từ chính sách
đất lúa, tranh thủ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ khác (nếu có) phân bổ cho các xã còn lại giai đoạn
2016-2020: 10 tỷ đồng/xã (2 tỷ đồng/xã/năm) để chọn lọc, xếp thứ tự ưu tiên đăng ký danh
mục DA đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Điều 2.
- Quá trình quản lý, điều hành hàng năm cần bám sát nguồn vốn tỉnh dự kiến, nguồn
vốn cân đối ngân sách huyện để chọn lọc dự án đầu tư cho phù hợp; đáp ứng được yêu cầu:
thực hiện các chương trình-đề án-kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, quy hoạch phát
triển kinh tế-xã hội địa phương, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, gắn với tiến trình xây
dựng nông thôn mới và xây dựng thị trấn.
- Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước có hạn; cần đẩy mạnh vận
động, khuyến khích, kêu gọi các nguồn lực đầu tư khác cùng tham gia đầu tư phát triển kinh tế
hạ tầng trên địa bàn huyện.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện
thông qua.
Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân huyện và các ngành có liên quan chủ động triển khai và
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. Theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời diễn biến tình hình.
Khi cần thiết, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh trong quá trình thực hiện.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện
được chấp hành và thực hiện nghiêm.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã - thị trấn và các tổ chức thành
viên vận động mọi tầng lớp nhân dân địa phương phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng
tạo và giám sát thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã ban
hành.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa X, kỳ họp thứ 9
thông qua./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp Tây Ninh;
- TT.HU, HĐND, UBND, UBMTTQ.VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND xã-thị trấn;
- CVP, CVVP;
- Lưu: VT (kỳ họp 9).
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