HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

/NQ-HĐND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 09 tháng 3 năm 2020

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
V ph n ổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020
từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, 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 quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm
2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội
đồng nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1865 QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ
tướng Ch nh phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1882 QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục ti u nhiệm vụ và chi tiết dự toán chi ngân
sách trung ương thực hiện các Chương trình ục tiêu quốc gia năm 2020.
Xét Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số …./BC-HĐND ngày .. tháng 3 năm 2020
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại
biểu tại kỳ họp,
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2. Phân bổ 38 900 000 000 đồ để hỗ trợ Hợp tác xã theo Quy định số
2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ
ng Chính phủ về phê duyệ
trình hỗ trợ phát triển hợ
iai đ ạn 2015-2020 và Quy định số 461/QĐTTg ngày 27/4/2018 của Thủ
ng Chính phủ phê duyệ Đề án phát triển 15.000
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạ đ ng có hiệu quả đ
ă 2020.
3. Phân bổ 15 000 000 000 đồng để hỗ trợ cho UBND huyện Duy Xuyên
thực hiệ Đề án xây dựng huyện nông thôn m i
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ị óa ê địa bàn cấp huyện
iai đ ạn 2017-2020.
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Nghị quyết này đư c Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam kh a
thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2020./.
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