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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 06-01-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 17/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HðND, UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Luật ðầu tư công năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân;
Căn cứ Quyết ñịnh 40/2015/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư
phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2016 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo thẩm tra số
49/BCTT-KT&NS ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội
ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2016 với tổng vốn ñầu
tư là 2.359.175 triệu ñồng.
Trong ñó:
1. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

:

427.575 triệu ñồng

2. Vốn nước ngoài (ODA)

:

342.000 triệu ñồng

3. ðầu tư trong cân ñối ngân sách ñịa phương :

1.176.600 triệu ñồng

Bao gồm:

