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GHI QUYET 
A •A •A A A A A Ye viçc dieu chinh, bo sung ke hoch dan tir cong trung hn 
giai don 2016-2020 (Nguôn von ngân sách dja phffo'ng) 

HQI BONG NH N DAN HUYN BONG XUAN 
KI1O X,KSHQPTI1tr7 

Can cir Luât T chüc chin 
Can cir Luât Ngân sách n 
CAn cü Lust Dâu tu cong 
CAn cir Nghj quyêt so i 

dông nhan dan tinh Phü Yen ye 
phân bô von dau tu phát triên n 
cüa tnh Phü Yen; 

CAn cir Quyêt djnh so 303 
Phü Yen ye vic giao kê hoach d 

CAn cir Nghj quyêt so 34 
Dông Xuân ye Kê hoch dâu t 
quyêt so 09/NQ-HDND ngày 14 
dâu tii cong trung han giai doan 

Xét T? trInh so i 27/TTr-
huyn Bong Xuân ye vic diêu 
giai doan 20 16-2020 (nguon vô 
Ban Kinh té - Xã hôi cüa HDN 
dong nhân dan huyn tai k' hçp, 

quyên dja phumg ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 
a nuâc ngày 25 thãng 6 nAm 2015; 
gay 18 tháng 6 nAm 2014; 
0/2015/NQ-HDND ngày 25/12/2015 cüa Hi 

QUy djnh các nguyen tAc, ti&i chI và djnh mirc 
uon ngân sách nhà nu&c giai dotn 2016-2020 

/QD-UBND ngày 16/12/2016 cüa UBND tinh 
u tu cong trung han giai doan 20 16-2020; 
Q-HDND ngày 28/12/20 16 cüa HDND huyn 
cong trung han giai dotn 2016-2020; Nghj 

12/2017 ye vic diêu chinh, bO sung ké hoach 
016-2020; 
BND ngày 10 tháng 7 nAm 2018 cüa UBND 
hinh, bO sung ke hoach dâu tu cong trung han 
ngân sách dja phucing); Báo cáo thâm tra cUa 
huyn và ' kiên thão 1un cüa dai biêu Hi 

UYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua diu chinh, b6  sung k hoach du tu cong trung han giai 
doan 2016 -2020 huyen BOng Xuân (nguon von ngân sách da phwmg), vài các 
ni dung chInh sau: 

1. Danh mic cong trinh bô sung: 05 cong trInh, vói tong mirc dau tu 
14.535 triu dong. Trong do: lTnh \rgrc Ha tang k thut 04 cong trinh, vâi tong 
rnirc dâu tu 9.835 triu dông; LTnh virc vAn hóa: 01 cong trmnh, vOi tong mirc 
dâu tix 4.700 triu dông. 

- DOi irng von thrc hin các dr an quôc phOng: 1.500 triu dông, gôm cO: 
Nâng cap, cái tao, sàa chüa và xây dirng mâi hang miic cong trinh, nhà An, nhà 
nghi cho can b chiên si thuc Ban CHQS huyn Bong Xuân 700 triu dông; 
Nâng tang nhà lam vic Cong an huyn Bong Xuân 800 triu dOng. 

2. Diêu chinh (giâm) kê hoch dâu tu cOng trung han bao gôm: 



- Giám tng mirc du ti.r danh miic Dn bü giái phóng khu virc Hon Dii d 
xây drng S& chi huy Co ban huyn thuc ké hoach dau tu' cong trung han dä 
duc duyt, so tiên 700 triu dông (Tong mirc dâu tu' trong kê hoach là 1.020 
triu dông). 

- Giãm kê hoach von dOi 1rng xây drng Ho boi tti Trung tam Van hóa 
thông tin và The thao huyn, vói so tiên 50 triu dông. 

(Chi tiêt dInh kern theo phii liic). 
3. Các ni dung khác: thirc hin theo Nghj quyêt so 34/NQ-HDND, ngày 

28/12/20 16 cüa HDND huyn Dông Xuân ye Kê hoach dâu tu' cong trung han 
giai doan 2016-2020; Nghj quyêt sO 09/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa HDND 
huyn ye vic diêu chinh, bO sung ké hoach dâu tu' cong trung han  giai doan 
2016-2020. 

Diu 2. Ti chi'rc thirc hiên: 
Hi dông nhân dan huyn giao: 
1. U ban nhân dan huyn to chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt nay 

dung theo quy djnh cüa Lut Dâu tu' công, các van ban huàng dan thi hành Lut. 
Trong qua trinh thirc hin, nêu Co nhng van dé phát sinh, Uy ban nhân dan 
huyn trInh Thu&ng trijc Hi dông nhân dan huyn xem xét, giãi quyêt và báo 
cáo Hi dông nhân dan huyn tai kS' hçp gân nhât. 

2. Thi.thng trçrc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dOng nhân dan và các 
dai biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic th%rc hin nghj quyêt nay. 

Nghj quyêt nay dã duçic Hi dông nhân dan huyn Dông Xuân khóa X, k' 
hçp thi'r 7 thông qua ngày 18 tháng 7 näm 2018 và có hiu lirc thi hành kê tir 
ngày thông qua./. 

Noi nhân: 
- TI'. HDND, UBND tinh; 
- U. Huyn iy; 
- U. I-IDND, UBND huyn; 
- iT UB MTFQ VN huyn; 
- Các Ban cUa HDND huyn; 
- Dai biéu FIDND huyn; 
- Các c quan, ban ngành, doàn th huyn; 
- Dài TT-TH huyn, Trang TFDT huyn; 
- TI'. HDND Va UBND các xa, th trân; 
- Li.ru: VT-TH. -f" 

VO Cao Phi 



PHU LUC 

BO SUNG DANH MTJC CONG TRINH 
H DAU TU' CONG GIAI DOJN 2016-2020 
ON NGAN SACH DIA  PHUNG) 
Q-HEWD ngàyJ/7/2Ol8 cia HDND huyn DngXudn) 

DVT: Triu dn 

STT Ten dtr an 
So dtr 
an 

du'oc 
duyet 

Chit du tir thtrc 
. 
hien 

Ghi chu 

A BO SUNG KE HOCH DAU TU' CONG 2016-2020 7 16.035 

I H tng k thut 4 9.835 

1 

2 

4 

Ha tAng k thut khu dan cu throng TrAn Cao Van, thj trân 
La Hat  

885 Phong KT & HT 

PhOng KT & HT H tAng k thut khu dan cu Lam trtrông ha Dan cii, thj 
trân La Hat 

2.600 

H tAng k thuat khu dan cu Trung Cay thong, thj trân 
La Hai  

150 PhOng KT & HT 

H tAng k thut khu dan CU xâ Xuân Quang 3 6.200 PhOng KT & HT 

II Linh vuc Van hóa 1 4.700 

1 
Xây dyng H bai tai  Trung tam Van hóa thông tin và Th 
thao huyn 

4 700 
U Van hóa iT 

vã U huyn 

III Linli vtrc khác 2 1.500 

1 

Di üng vn thirc hin cong trInh Nâng cAp, cai tao,  sira 
chita va xây dirng moi hang miic cong trinh nhà an, nhà 
nghi cho can b chin sT thuc Ban chi huy quân sr 
huynDngXuân 

700 
BCFI quãn sr 
huyn 

2 

B 

Di rng vn thu'c hiên cong trInh Nâng tAng nhã lam viêc 
Cong an huyn 

800 Conganhuyçn 

DIEU duNn GIAM KE HO.CH VON TRONG KE 
HO.CH DAU TII CONG 2016-2020 

2 750 

I Quc phOng 1 700 

1 
Dn bit giiti phong khu virc HOn Dii d xây dijng Sc chi 

huy cc bàn huyn 
700 

BCH quitn sii 
huyn 

II Linhvirckhác 1 50 

1 
Dti Crng vn thirc hin XD h bcti tai  Trung tam Van hOa 

Thông tin- Th thao huyên 

Trung tam VHU- 
U 
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