
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
TINH  QUANG  TR! Bc Ip  - Ttr do - Hnh phuic 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGH! QUYET 
Biu chinh k hoach du tu näm 2022 

nguôn von ngân sách dja phu'rng can di theo tiêu chI 

1101 BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRI 
KHOA VIII, K( HQP THIY 

Can cz Lu4t  T chi'c ChInh quyn dja phrong ngày 19/6/2015; Luat  tha 
dói, bó sung mt5t so diêu cia Lut TO chj'c chtc C'hInh phz và Luat  TO chic 
chInh quyên djaphuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can c& Luçt Du tu' cOng ngày 13/6/2019; 

('an cii' Nghj quyé't sd 159/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cia Hç5i &ng 
nhán dan tinh ye ke hogch dOu tu' xay dy'ng cci ban th dyng nguOn vOn ngán 
sách do tinh quán l nám 2022, 

XétTà trinh s /TTr-UBND ngày /11/2022 cüa Uy ban nhán dan 
tinh ye diêu chinh, ké hogch dáu tw nàm 2022 nguOn vOn ngán sách dia  phu'o'ng 
can dOi theo tiêu chI,' Báo cáo thdm Era cüa các Ban H5i dOng nhân dan tinh; j 
kién tháo lun cña dgi biêu H5i dOng nhân dan tinh tii kj) hQp. 

QUYET NGH!: 
Biu 1. Thông qua k hoach  du tu näm 2022 nguôn vn ngân sách dja 

phi.ring can dôi theo tiêu chI nhu biêu kern theo. 
Biu 2. To chüc thuc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chirc thrc hin Nghj quyêt. 
2. Thtthng trirc Hi dông nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, các To dti 

biêu Hi dong nhân dan và dai  biêu Hi diông nhân dan tinh phôi hqp vói Ban 
Thii?:ing trirc Uy ban M.t trtn To quôc Vit Narn tinh giám sat vic thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dtrçic Hi dông nhân dan tinh Quáng Trj khóa VIII, K' hçp 
thir 13 thông qua ngây tháng näm 2022 và có hiu 1?c  ké tt'r ngày thông 
qua. 

No'inhan: 
- TVTU, Yr HDND, UBND, 

UBMYfQVN tinh; 
- Doàn dai biêu QH tinh; 
- VP doàn DBQH và HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn,TP, TX; 
- Các SO', ban, ngành cap tinh; 
-LuuVT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 



DANH MUC  DU AN DIEU CH!NH KE HOACH 2022 
NGUON VON NGAN SACH ifiA PHIXONG CAN DO! THEO TIEU CHI 

(Kern theo Nghj quyt s /NQ-HDND ngày tháng nãrn 2022 cüa HDND tinh) 

Dan vj tInh: Triu dng 

STT Danh muc dr an 
K hoach 

2022 

K hoach diu chinh K hoch 
2022 sau 
diuchinh 

Ghi 
chü 

Tang (+) Giãm (-) 

TONG CONG 46.000 6.600 6.600 46.000 

* A Du' an giam von 

1 Nhimviquyhoch 30.000 6.600 23.400 

* Các dy an tang voAn 

1 Quyt toán cong trmnh 16.000 6.600 22.600 
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