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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/2019/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã ñạt chuẩn nông thôn mới
năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2020 thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch ñầu tư công năm 2020;Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo
luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã ñạt chuẩn nông thôn
mới năm 2020
Thống nhất bổ sung 2 xã Bình Hòa, Phổ Phong và thay xã Bình Thuận thành xã
Bình Thanh ðông ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Kế hoạch danh sách 17 xã ñạt
chuẩn nông thôn mới năm 2020 (chưa gồm 01 xã thuộc kế hoạch năm 2019 chuyển
sang năm 2020) là: Bình ðông, Bình Tân, Bình Thanh ðông, Bình Chương, Bình
Hòa (huyện Bình Sơn); Tịnh Thọ, Tịnh Bình, Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh); ðức Lân,
ðức Phong (huyện Mộ ðức); Phổ Châu, Phổ Phong (huyện ðức Phổ); Tịnh Thiện
(thành phố Quảng Ngãi); Ba Cung (huyện Ba Tơ); Thanh An (huyện Minh Long);
Sơn Hạ (huyện Sơn Hà); Trà Phú (huyện Trà Bồng).
ðiều 2. Nguồn vốn ñầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới trong năm 2020
Tổng nguồn vốn ñầu tư: 642,22 tỷ ñồng (Phụ lục tổng hợp), trong ñó:
1. Vốn ngân sách tỉnh: 207,5 tỷ ñồng, trong ñó:
a) Vốn cân ñối ngân sách ñịa phương theo tiêu chí, ñịnh mức quy ñịnh tại Quyết
ñịnh số 40/2015/Qð-TTg: 160,9 tỷ ñồng.
b) Vốn xổ số kiến thiết: 46,6 tỷ ñồng.
2. Vốn trung ương: 434,72 tỷ ñồng; trong ñó: Vốn NSTW trong nước là 284,72
tỷ ñồng; vốn nước ngoài là 150 tỷ ñồng.
Trong nguồn vốn NSTW trong nước chia ra: vốn phân bổ trực tiếp cho các dự

