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  Số: 43/NQ-HĐND                          Cao Lộc, ngày 26 tháng 02 năm 2020 
           

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) 
 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của tỉnh;  

Căn cứ Nghị quyết 167/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện Cao Lộc về việc tán thành chủ trương sát nhập đơn vị hành chính xã Song 

Giáp và xã Bình Trung huyện Cao Lộc; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân huyện Cao Lộc về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 

huyện Cao Lộc; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện Cao Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 

01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Cao Lộc; 

Căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc; 

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh danh mục công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 

2020 như sau:  

1. Điều chỉnh công trình: Đường bê tông thôn Khuổi Mạ, xã Song Giáp, địa 

điểm xây dựng: Xã Song Giáp; Chủ đầu tư: UBND xã Song Giáp thành công trình: 



 

 

2 

 

Đường bê tông thôn Khuổi Mạ, xã Bình Trung; địa điểm xây dựng: Xã Bình 

Trung; Chủ đầu tư: UBND xã Bình Trung.   

2. Điều chỉnh công trình: Bổ sung một số hạng mục trường TH&THCS xã 

Song Giáp, địa điểm xây dựng: Xã Song Giáp thành công trình: Bổ sung một số 

hạng mục trường TH&THCS Song Giáp, địa điểm xây dựng: Xã Bình Trung. 

 (Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao 

Lộc không thay đổi. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XX, kỳ 

họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 26 tháng 02 tháng 2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       

- TT HĐND tỉnh;                                                         CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh;                                                                                                       

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;                                                                         
- TT Huyện ủy;                                                                              

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Kho Bạc NN huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                            

- TT HĐND, UBND xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện;                                          Phạm Quang Cường               
- Lưu: VT, HSKH.                                                                      

                  

 

                                                                                           

 


