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NGHỊ QUYẾT 

Điều chuyển nguồn vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Văn bản số 2157/UBND-TN ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc điều chuyển nguồn kinh phí; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chuyển nguồn vốn kết dư ngân sách do tỉnh quản lý 

3.328.800.000 đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư xây 

dựng khi thu hồi đất đã giao cho Công ty cổ phần Triệu Duy tại đường 9D, 

phường Đông Lương, thành phố Đông Hà sang thực hiện dự án Khu đô thị Nam 

Đông Hà giai đoạn 3. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ 

họp thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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