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S& i19-  /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGH! QUYET 
V vic dung thirc hin chü frumig du tur các dir an 

sfr ding nguôn vn dâu tur cong thuc cap tinh quail 1 

HQI BONG NTIAN DAN TDH HA GIANG 
KHOA XVIII, K HQP THU' BAY 

Can ci Luat T chic chInh quyn djaphircng ngây 19 tháng 6 näm 2015, 

Can th Lut tha ddi, bd sung mt s diu cia Lut tá chic Cii Inh phi và 
Lut to chzk chmnh quyên a'japhu-oiig ngây 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ci Luçt Dcu tw cOng ngày 13 tháng 6 näm 2019; 

Can cz Nghf djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06 tháng 4 nàm 2020 cüa ChInh 
phñ quy djnh clii tiêt thi hành m5t so diêu cza Lut Ddu tic cOng; 

Xét T& trinh s 58/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 näm 2022 cia Uy ban nhán 
dan tinh ye vic dê nghj dfrng thcc hin chi trwo'ng dáu tic dói vO'i các c4 an dáu tic 
cOng thuç5c cap tinh quán lj; Báo cáo thám tra sO 19/BC'-KTNS ngày 12 tháng 7 
nám 2022 cia Ban Kinh tê - Ngán sách H5i dOng nhân dan tinh; j kiên tháo lun 
cza dgi biêu H5i dOng nhân dan tinh tii /cj) hQp. 

QUYET NGIIT: 

Diu 1. D&ng thrc hin chü truang dAu tu các dir an, ni dung nhu sau: 

1. Dr an Nba khách N1/Cci quan B chi huy Quân sir, tinh Ha Giang - Phii 
h1c so XIV, Nghj quyêt so 21INQ-HDND ngày 10 tháng 7 nàm 2020 cüa Hi dOng 
nhân dan tinh. 

L do: B Quc phông diu chinh ca cu ngun vn diii an theo huàng tr 02 
nguôn von thãnh 01 ngun vn ('Ngân sách qu6c phông dam báo 100% kinh phi 
thcc hién dc an). 

2. Dr an xây dçng h thng kênh, kè hng lU du ngun khu vrc t 1, thj 
trán Mèo Vac, huyn Mèo Vtc, tinh Ha Giang - Phii 1iic sO X[V, Nghi. quyêt so 
20/NQ-HDND ngày 16 tháng 7 näm 2021 cüa Hi dông nhân dan tinh. 

L do: Quy mO dir an cn diu chinh cho phü hcip vói thirc t và khã nng be, 
trI ngun ve,n. D nghj HDND huyn Mèo Vtc phê duyt chU tnrang du tu theo 
huing tinh h trç mt phn kinh phI cM trin khai thrc hin, s v&i con lai do 
huyn 1ng ghép tr các ngun ve,n phãn cp huyn và huy dng các ngun ve,n hqp 
pháp khác dê thirc hin dr an. 
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Diu 2. T chfrc thtrc hin 

1. Giao Uy ban nhãn dn tinh th chrc trin khai thirc hin Nghj quyt theo 
diing quy djnh cUa pháp 1ut. 

2. Giao Thu&ng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, 
T dai  biu Hti dng nhân dan và các Dai  biu Hi dng nhân dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quy&. 

Ngh quy& nay dã dizcc Hi dng nhán dan tinh Ha Giang khóa XVIII, K' 
hçp thir Bay thông qua và Co hiu 1irc thi hành k tr ngây 15 tháng 7 nàm 2022.!. 

No'inhân: 
- Uy ban Thumg vii Quc hOi; 
- Van phOng Quôc hi, Van phông Chmnh phñ; 
- Ban Cong tác dai  biéu - UBTVQH; 
- Bô Ké hoach và Dan tir, B Tài chInh; 
- TTr. Tinh üy, HDND, UBND tirth; 
- Doàn DBQII khóa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khóa XVffl; 
- Các sr, ban, ngành, to chirc xä hOi cap tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- VP: Tinhüy,Doãn DBQH và HDND, HBND tinh; 
- Báo Ha Giang, Dài PTTH tinh; 
- Cong TTDT tinh; TT. Cong báo - Tin h9c tinh; 
-Luu:VT,HDND(lb). 

Thão Hông So'n 
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