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Dá'k Nóng, ngàyjjtháng 4 nám 2020

NGHJ QUYET
V vic süa
bô sung mt si diu ti Ngh quyt s 48/NQ-HBND ngãy
11 tháng 12 nám 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Bk Nông v chü trirong
clâu tir dir an Di dô'i, tái dinh cu' cho 212 h dan o' khu vy'c
trung tam th! xã Gia Nghia
HQI BONG NHAN DAN TINH OAK NONG
KHOA III, KY HQP BAT TH1XNG
Can cz'Lut Td chi'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can c& Lugt Du tu' cong ngày 13 tháng 6 nám 2019,'
Xét Ta trInh sO' 1212/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 nàm 2020 cta Uy ban
nhdn dan tinh ye vic phê duyt chi, truv'ng dáu tu dOi vO'i dy' an khO'i cOng mO'i
th dyng ti nguOn ngán sách Trung uctng nàm 2020; •j k/en thám tra cia Ban
K/nh té - Ngán sách Hi dOng nhán dan tinh; j k/en iháo iudn cza các dgi biéu
H5i dóng nhán dan ti Ic)) hQp.
QUYET NGH:
Biêu 1. Sira dôi, bô sung mt so ni dung ti Nghj quyêt s6 48/NQ-HDND
ngày 11 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Dãk Nông ye chü
truang dâu tu dir an Di di, tái djnh cu cho 212 h dan a khu v1rc trung tam thj
xã Gia Nghia, vai các ni dung sau:
dOi, bô sung ni dung CG cu ngun vn ti Khoàn 5, Diu 1 nhu
1.
sau:
"Ngun ngân sách Trung uong và ngun Ngân sách dja phu'cing; trong
do: Ngân sách Trung u'ang là 400 t' dông (giai don 2016-2020 là 40 t
dông, giai don sau näm 2020 là 360 t9 dông) và Ngân sách da phuGng giai
doan 2020-2023 (nguôn ngân sách cüa thành phô (Jia Nghia) là 20 t dông".
2. Diu chinh ni dung dja dim thirc hin dir an ti khoàn 6, Diêu 1 nhu sau:
"Phu'è'ng Nghia Trung vã phu'tmg Nghia Dirc, thành phô Gia Ngha, tinh
Dãk Nông".
3. Diu chinh ni dung thai gian thuc hiên dv' an tai khoàn 7, Diêu 1 nhu' sau:
"Tr näm 2020-2023".
4. Diu chinh ni dung hInh thirc dtu tu cüa dtr an tai khoãn 8, Diêu 1 nhu
sau: "Dâu tu xây dirng môi".
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5. Bô sung mt so ni dung tui Diu 1 nhti sau:

"- Phtm vi du tu: Phi.thng Nghia Trung và phuông.Nghia Dirc, thành phô
Gia Nghia, tinh Dàk Nông.
- Ten chü dâu tu: Uy ban nhân dan thânh ph Gia NghTa.
- Tin d thirc hin dir an: Hoàn thành trong nàm 2020-2023.
- Dir kin k hoch b trI vn: Nguôn ngân sách Trung l.rGng Va nguôn
Ngân sách dja phuong, trong do: Ngân sách Trung i.rong là 400 tS' dông (giai
don 20 16-2020 là 40 t5i dông, giai don sau nàm 2020 là 360 ty dông) Va
Ngân sách da phuong giai domn 2020-2023 (nguôn ngân sách cüa thành phô
Gia Nghia) là 20 tS' dông.
- ChInh sách thrc hin: Thirc hin theo quy dlnh Lut Dtu tu cong ngày 13
tháng 6 nàm 2019."
IJiu 2. Các ni dung khác thirc hin theo Nghj quyt s 48/NQ-HDND
ngày 11 tháng 12 nàm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Dàk Nông ye chü
trucmg dâu tu di,r an Di di, tái djnh Cu cho 212 h dan a khu virc trung tam thj
xà Gia Nghia.
Diu 3. To chác thy'c hin
Giao Uy ban nhân dan tinh chju trách nhirn triôn khai thçrc hin Nghj
quyêt vâ báo cáo Hi dông nhân dan tinh theo quy djnh càa pháp lut.
Giao Thuang trçrc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, To di
biêu và dui biêu Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic triên khai thtrc hin Nghj
quyêt.
Nghj quy& nay dã duçc Hi dng nhân dan tinh D.k Nông Khóa III, KS'
hçp bat thuO'ng thông qua ngày 23 tháng 4 nãm 2020 và có hiu hrc t1r ngày
thông qua.!.
Noinhân:
- UBTV Quoc 1ii, CliInh phü;
- Bô Kê hoch và Dâu tu;
- Thung trc: Tinh Uy, HDND tinh;
- UBND tinh, UBMTTQ VN tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các Ban HDND tinh;
- Các dai biêu HDND tinh;
- VP: Tinh iy, HDND UBND tinh;
- Các So, Ban, ngành thuc tiiih;
- HDND, UBND các huyti, thânh pho;
- Báo Däk Nông, Dài PT-TH tinh;
- Cong TTDT tinh, Cong báo Dãk Nông;
- Trung tam Iuu tri thih;
- Luu: VT,TH,HC-TC-QT,HSKH.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
Cơ quan: Hội đồng
nhân dân tỉnh Đắk
Nông, Tỉnh Đắk Nông
Email:
hdnd@daknong.gov.v
n
Thời gian ký:
29.04.2020 15:34:19
+07:00

_—NguyCn Thj ba

