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Si:A 4 /NQ-HDND Dai Lôc, ngày A '1 tháng ' nám 2022 

NGH! QUYET 
A •A A A A A A Ye vlçc uy quyen cho Uy ban nhan dan huyçn quyet d!nh  chu trtrong dau 

tir các cong trInh: Kiên cô hóa h thng du*ng huyn (BR) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên dja bàn huyn Bi Lôc giai don 2021 - 2025 

HQI BONG NHAN DAN HUYN DI LQC 
KHOA XII, K( HQP THU 7 

Can ci Lut T cháv chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2016, Lut si'ra 
dôi, bó sung m5t so diêu cia Lut To cht-c chIn/i phü và Lut To chi'c chInh 
quyên djaphwcing ngày 22/11/2019; 

Can thLu2tNgân sách nhà nu&c ngày 25/6/2015; 

Can ci Lut Ddu tw cong ngày 13/6/2019, 

Can ct LuIt Xáy drng ngày 18/6/2014; Luçt tha di, bô sung m5t so diu 
cüa Lut Xáy d-ng ngày 1 7/06/2020, 

Can ci các Nghj djnh cia hinh phi: sd 40/ND-CT ngày 06/4/2020 quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cza Lut Dâu tic cOng; so 10/2021/ND-CT 
ngày 09/02/2021 ye quán l chi phI dáu tic xáy ding; so 15/2021/ND-CT ngày 
03/3/2021 quy djnh chi tiêt mç5t so n5i dung ye quail 1 dy an dáu tic xáy dirng, 

Can ci Nghj quylt sá 38/NQ-HDND ngOy 17/9/2020 cia HDND tinh 
Quáng Nam ye Dê an kiên so hóa h thông dwOng huyn ('DH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trên dja bàn tin/i, giai dogn 2021-2025; 

Cván  c& các Quye"t d/nh cüa UBND tinh Qung Nam. sO' 2826/QD-UBND 
ngày 15/10/2020 vêphê duyt dê an Kiên cO hóa h thông dw&ng huyn ('DH,) và 
giao thông nOng thón (GTNT) trên dja bàn tinh giai dogn 2021-2025, so 
3767/QD-UBND ngày 23/12/2020 ye vic quy djnh nguôn von và quán lj xáy 
dyng các cong trInh Kiên cO hóa h thông du&ng huyn (DH) và giao thông 
nông thôn (GTNT) trén dja bàn tInh giai dogn 2021-2025; 

Can ci các Nghj quylt cüa HDND huyçn Dcii L5c: s 110/NQ-HDND 
ngày 16/12/2020 ye kiên cô hóa h thông dw&ng huyçn (DH) trên dja bàn huyn 
Dgi Lôc, giai dogn 2021-2025; so 111/NQ-HDND ngày 16/12/2020 ye kién cO 
hóa h thông du'Ong giao thông nông thôn (GTNT) trên dja bàn huyçn Dgi L5c, 
giai dogn 2021 - 2025; sO 155/NQ-HDND ngày I/12/2021 ye vic phê duyçt 
diêu chinh Khoán 2, Diêu 1 Nghj quyêt so 111/NQ-H.DND ngày 16/12/2022 ye 

kien c hóa h thông dw&ng giao thông nOng thOn (GTNT) trên dja bàn huyçn 
Dgi L5c, giai dogn 2021 - 2025; 



Xét Ta trInh sri 127/TTr-UBND ngày 2 7/5/2022 cza UBND huyn ye vic 
dé nghj thông nhât cha trw0ng üy quyn cho UBND huyçAn  phê duyt chi truv'ng 

dáu tw xay ditng các cong trInh: Kiên cO hóa h thông dithng huyçn (DH) Va 
giao thông nOng thôn (GTNT) trên dja bàn huyn Di Lc giai dogn 202 1-2025, 
Báo cáo thâm tra cüa các Ban cia HDND huyn và j kiên tháo lun cüa dgi 
biêu HDND huyn tgi kj) hQp. 

QUYET NGHI: 
A A A 7 X A A A A Then 1. Thong nhat uy quyen cho Uy ban than dan huyçn quyet dnh chu 

trixcing dâu tu các cong trInh: Kiên cô boa h thông throng huyn (DH) và giao 
thông nông thôn (GTNT) trên dja bàn huyn Di Lc giai doan 2021 - 2025. 

Diu 2. T chrc thuc hiên 

1. Uy ban nhân dan huyn trin khai thrc hin Nghj quyt nay; chi dao 
cac chü dâu tu va ca quan chuyên mon tang cuong vai trO, trách nhim trong 1p 
và thâm djnh chü trrnmg dâu ti.r. Báo cáo ThixOng trrc Hi dOng nhân dan huyn 
ye kêt qua thirc hin Quyêt djnh chü trt.rong dâu tu, diêu chinh chO truang dâu tu 
các cong trInh Kiên cô hóa h thông duong huyn (DH) và giao thông nông thôn 
(GTNT) trên dja bàn huyn ?i Lc giai don 2021 - 2025 và báo cáo Hi dông 
nhân dan huyn tti kS'  hçp gân nhât dê theo dOi, chi dto. 

2. Thuong trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, T 
di biêu và di biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj 
quyét. 

Nghi. quyêt nay dã duqc Hi dng nhân dan huyn Di Lc khóa XII, k' 
hQp thu 7 thông qua ngày 11 tháng 7 näm 2022.!. 

Noinhin: 
- Thmg trirc HDND tinh; 
- Thu?mg trrc Huyn üy; 
- TF H7DND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Di biu HDND huyn; 
- Các ca quan, dan vj lien quan; 
- TT HIDND, UBND các xã, thj trân; 
- CPVP; 
- Luu: VT, CVFID. 
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